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Informacja dla Wykonawców 

dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Dostawa i montaż wyposażenia do Akceleratora Kultury przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu  

w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców w ramach projektu „Kalisz – kurs na 

rewitalizację” w podziale na 7 Części”. 

 

 

 

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę w imieniu Miasta Kalisz 

(Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej 

dalej „ustawą”) udzielam następujących odpowiedz: 

Pytanie nr 1; 

Piec ceramiczny produkowany jest na zamówienie. Czy dopuszczacie termin dostawy do 3 

miesięcy po podpisaniu umowy? Okres określony w SIWZ jest niezależny. Co będzie jeśli 

umowa zostanie podpisana dopiero w połowie listopada, z przyczyn niezależnych od 

Dostawcy np. wyjaśnienia lub protesty innych firm. Termin dostawy pozostanie bez zmian  

i będzie wtedy nie realny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy jest możliwe nie podpisanie umowy przez Dostawcę po złożeniu oferty, gdy umowa nie 

będzie spełniała wymagań Dostawcy? 

Odpowiedź:  

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ i wybrany Wykonawca zobowiązany jest 

podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, który staje się 

obowiązujący po upływie terminu na składanie ofert. 

 

Pytanie nr 3: 

Paragraf 6 w umowie punkt 1-2  - proponujemy zakres kar w wysokości, 1%. Punkt 3 

maksymalnie 10%. Czy dopuszczacie Państwo takie warunki? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 4: 

Czy dopuszczacie warunki płatności 50% przedpłata w dniu podpisania umowy oraz 50%  

w dniu zgłoszenia dostawy. 

Odpowiedź: 

Warunki płatności zostały określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Zamawiający nie 

zmienia treści SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie nr 5: 

Piec typu plug and play czyli wystarczy go włączyć do sieci. Czy dopuszczacie zakres dostawy 

obejmujący dostawę pod drzwi? Wyładunek, usadowienie oraz podłączenie musi być 

zorganizowane przez Waszego elektryka. Aktualnie nie znamy infrastruktury budynków i hal. 

Na jakiej podstawie mamy obliczyć czy pieca nie trzeba będzie np. wnosić dźwigiem na 10 

piętro przez okno? Mieliśmy już takie przypadki i chcemy uniknąć nieporozumień. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmiany i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym 

zakresie. Piec należy zamontować w pomieszczeniu znajdującym się na parterze.  

W budynku znajduje się wejście przeznaczone na dostawy o wym. 275x270cm. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy dopuszczacie składanie ofert poprzez email? 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił sposób złożenia ofert w treści SIWZ. Zamawiający nie zmienia 

treści SIWZ w tym zakresie. 

 

PREZYDENT 

MIASTA KALISZA 

/-/ 

Krystian Kinastowski 

 


