
                                    
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach, 62-800 Kalisz, ul. Sulisławicka 106  

 znak sprawy: ZP.OSP.1.2020 

 

Informacja o wpływie zapytania od potencjalnego oferenta, odpowiedzi 

na nie oraz zmianie treści SIWZ 
 

Numer ogłoszenia: numer TED 2020/S 148-362626 

Numer referencyjny: ZP.OSP.1.2020 

 

Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) informuje, że dokonano zmian treści SIWZ w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach 

 

W dniu 04-08-2020 w ramach prowadzonego postępowania o którym mowa powyżej, potencjalny 

oferent zadał pytanie o następującej treści: 

 

„Nazwa i adres potencjalnego oferenta 
 
Miejscowość  04.08.2020r.  
 
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach  
ul. Sulisławicka 106,  
62-800 Kalisz,  
Tel. 609 603 109,  
adres poczty elektronicznej: osp_sulislawice@interia.eu  
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w 
Sulisławicach” Numer postępowania: ZP.OSP.1.2020  
 
Starając się o zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania zwracamy się z prośbą o 
odpowiedź na następujące pytanie:  
Pytanie nr 1  
Dot. §8 Wzoru umowy Zamawiający w §8 wzoru umowy wymaga by Wykonawca zapłacił 
zamawiającemu kary umowne za każdy dzień zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy – w wysokości 
0,1% ceny określonej w umowie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w części 
dotyczącej kar umownych przez ustalenie wartości kary umownej w wysokości 0,05 % ceny brutto za 
każdy dzień opóźnienia? Uzasadniając postawione pytanie w zakresie wysokości kar umownych 
pragniemy wyjaśnić, że zaproponowana przez Zamawiającego wartość kar umownych jest zbyt 
rygorystyczna. Ponadto podane przez Zamawiającego parametry powodują w praktyce konieczność 
przerzucenia związanego z nimi ryzyka na Zamawiającego przez złożenie mu oferty uwzględniającej te 
rygory – oferta Wykonawcy w swojej cenie musi zawierać wycenę ryzyka Wykonawcy które nakłada 
Zamawiający.  
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W sytuacji gdyby Zamawiający uwzględnił propozycje Wykonawcy lub w inny sposób zmienił rygory w 
części wskazanej przez Wykonawcę tym samym mógłby, w praktyce, uzyskać niższą cenę za 
przedmiot umowy i jednocześnie być w zgodzie z oczekiwanym przez niego głównym kryterium wyboru 
oferty – najniższa cena co do wydatkowanych środków. Brak zmiany parametrów umowy (SIWZ) jest 
również dyskryminacją Zamawiającego przez samego siebie wobec innych podmiotów, które 
wymagają podobnych dostaw i oferują mniej rygorystyczne parametry kierując potencjalnych 
Wykonawców i ich oferty do innych przetargów. 
 
Wskazując wartość proponowanej przez nas kary umownej odwołujemy się do wartości odsetek 
ustawowych w ujęciu dziennym tj. 0,035 % jednocześnie podnosząc i zaokrąglając ją do wartości 0,05 
%. Zarazem oczekiwana przez Zamawiającego kara umowna nie pozostaje w relacji do wartości 
potencjalnej szkody Zamawiającego i jest rażąco wygórowana co prowadziłoby do nieuzasadnionego 
wzbogacenia uprawnionego. 
 
Podpis Pytającego” 
 

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi: 

 

„Kalisz 28-08-2020r. 

 
Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach  
ul. Sulisławicka 106,  
62-800 Kalisz,  
Tel. 609 603 109,  
adres poczty elektronicznej: osp_sulislawice@interia.eu  
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w 
Sulisławicach” Numer postępowania: ZP.OSP.1.2020  
 
W odpowiedzi na pytanie z dnia 04-08-2020r. Zamawiający przyjmuje do wiadomości oraz zgadza się z 

argumentacją potencjalnego Oferenta iż ustalenie w . §8 Wzoru umowy kar umownych za każdy dzień 

zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% ceny określonej w umowie może stanowić 

przesłanki do bezpodstawnego wzbogacenia się Zamawiającego.  

W związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez potencjalnego Oferenta 

zmianę zapisu we wzorze umowy i określenie kra umownych w wysokości 0,05% ceny określonej w 

umowie przedmiotu zamówienia. Poprawiony wzór umowy dostępny będzie na stronie 

www.bip.kalisz.pl w zakładce "Ogłoszenia - Inne". 

 Prezes OSP Sulisławice Ireneusz Lewandowski” 

 

W związku z powyższym dokonuje się zmiany w SWIZ polegającej na nadaniu nowego brzmienia punkom nr 

1 i 2 § 8 „ KARY UMOWNE I INNE SANKCJE FINANSOWE Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB 

NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY” załącznika nr 3 do SIWZ które otrzymują brzmienie: 

 

1. „Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnienia w wykonaniu umowy w stosunku do terminu określonego w § 
4 ust. 1 niniejszej umowy, zapłaci karę umowną liczoną od wynagrodzenia całkowitego brutto określonego 
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w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 0,05 % za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% ceny 
jednostkowej brutto samochodu. 

2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych w § 7 ust. 2 
umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 
całkowitego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy jednakże nie więcej niż 20 % ceny jednostkowej brutto 
samochodu.” (dalej bez zmian) 

 

Zmieniony załączniki nr 8 do SIWZ dostępny jest pod nazwą „Załącznik 2-8 PO AKTUALIZACJI na 

zapytanie.docx”. 

 


