
Lublin, dnia 19 listopada 2010 r.  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-56/10

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku  ze  skierowanym zapytaniem dotyczącym  zapisów SIWZ na  bezgotówkowy zakup 
paliwa oraz olei i płynów, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
W  § 4  ust  4  Zamawiający proponuje  jako  termin  zapłaty za  zakupiony towar  30  dni  od  daty
otrzymania  faktury  VAT.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  skrócenie  czasu  płatności  do  21
dni?

ODP.: Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 2:
Czy na zasadzie zachowania równości stron umowy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie
modyfikacji treści umowy:

1) § 6 otrzymałby brzmienie;

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2.   Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  w  razie  odstąpienia  od  umowy  przez
Wykonawcę    lub   przez    Zamawiającego   wskutek    okoliczności    za    które  odpowiada
Wykonawca-  w  wysokości  5-cio  krotnej  ogólnej  wartości  zamówienia  zrealizowanego  w
miesiącu poprzedzającym odstąpienie od umowy.
3.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne  w  razie  odstąpienia  od  umowy  przez
Zamawiającego   lub  przez   Wykonawcę   -wskutek  okoliczności   za   które   odpowiada
Zamulający-  w  wysokości  5-cio  krotnej  ogólnej  wartości  zamówienia  zrealizowanego  w
miesiącu poprzedzającym odstąpienie od umowy.
4.  W  przypadku,  gdy  poniesiona  przez  Zamawiającego  szkoda  przewyższy  wysokość  kar
umownych  naliczonych  zgodnie  2  ust.  2,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
5.  W przypadku, gdy poniesiona przez Wykonawcę szkoda przewyższy wysokość kar umownych, 
naliczonych zgodnie z ust. 3. Wykonawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych.

Ponadto, Wykonawca prosi Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie pod pojęciem: "... odstąpienia 
od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca / Zamawiający:.. "?

2) § 7 otrzymałby brzmienie;

1.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku: 
1) nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę
2) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy
3)  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w 

interesie publicznym Czego nie można było powiedzieć w chwili  zawarcia umowy
2. Wykonawca  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  w  przypadku;



      1) nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego
2) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Zamawiającego
3) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy

3.  Oświadczenie  o  odstąpieniu  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej.  Odstąpienie  od  umowy 
wywiera skutek na przyszłość
4. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 7 ust. 2 pkt 1  i 2 jest możliwe 
przez cały okres jej obowiązywania. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 oraz § 7 
ust. 2 pkt  jest możliwe w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego / Wykonawcy 
wiadomości o przesłankach stanowiących  podstawę do odstąpienia.

3) § 8 otrzymałby brzmienie:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania mniejszej umowy z ważnych  powodów z 
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
2.Wykonawca zastrzega  sobie  prawo do rozwiązania niniejszej  umowy z  ważnych  powodów z 
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem miesiąca.

ODP.:  Użyte  przez  Zamawiającego  w  §  6  wyrażenia  "...odstąpienia  od  umowy  przez 
Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 
/Zamawiający:.."  służy  wskazaniu  na  przewidziane  w  umowie  kary  umowne  w  razie 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności za które 
odpowiada Wykonawca.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w zakresie § 6 i § 87 umowy.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie ulega:

§ 8 umowy i otrzymałby brzmienie:

„1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania mniejszej umowy z ważnych  powodów
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
2.Wykonawca  zastrzega  sobie  prawo  do  rozwiązania niniejszej  umowy  z  ważnych  powodów
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem miesiąca.”


