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Wszyscy oferenci

Dotyczy: „Zakup  i  dostawa  armatury  wod.-kan.  i  rur  dla  Gminnego  Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Żórawinie”

Zgodnie z artykułem 38 ustęp 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych ( tj. Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Żórawinie udziela wyjaśnienia na zadane zapytania w piśmie z 
dnia 03 grudnia 2010 roku.

Zapytanie nr 1.
Czy w poz. 157-159 szczegółowego opisu formularza ofertowego i przedmiotu 
zamówienia ma być rura PE (taka już jest w poz. 149-154) 

Chodzi o rurę PE, zostały zdublowane pozycje.

Zapytanie nr 2.
Jaka ma być rura w poz. 160?

Chodzi o rurę PE. 

Zapytanie nr 3.
W załączniku nr 2 – oferta wykonawcy w punkcie 4 wpisano że cena oferty (z podatkiem 
VAT) podano w ust. 1 nie będzie podlegała podwyższeniu lub waloryzacji p[rzez czas 
trwania umowy: 

– jak do tego oświadczenia mają się punkty z paragrafu 5 wzoru umowy, mówiące 
o aneksach przewidujących zmiany cen netto?

– co będzie w przypadku wprowadzenia zmiany stawek podatku VAT?

Zapis załącznika nr 2 w punkcie 4 jest sprzeczny z zapisem załącznika nr 6 – wzór umowy, 
paragraf 5. Tym samym zamawiający postanawia zmienić zapisy załącznika nr 6. 

W zakresie  zmian  stawek podatku od towaru  i  usług  zamawiający  dopuszcza  podpisanie 
stosowanego aneksu do umowy umowy,  jako że  zmiana  stawek podatku jest  czynnikiem 
niezależnym od wykonawcy.

Dotychczasowe brzmienie § 5 załącznika nr 6:

• Każdorazowe nowe ceny zbytu netto producenta dostawca dokumentować będzie 
cennikami producenta, które stanowić będą załączniki do aneksów.
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• Dostawca każdorazową zmianę ceny będzie udokumentowywał pisemnie i przesyłał 
Zamawiającemu stosowny aneks.

• Zmiana stawki podatku od towarów i usług wymaga rozwiązania umowy. Zmiany 
stawek podatku wymagają aneksu do niniejszej umowy.

Nowe brzmienie § 5 załącznika nr 6:

• Zmiana stawki podatku od towarów i usług nie wymaga rozwiązania umowy. Zmiany 
stawek podatku wymagają aneksu do niniejszej umowy.

Zapytanie nr 4.
Paragraf 3 punkt 6 wzoru umowy mówi o 45 – dniowym terminie płatności, a paragraf 6 
mówi, że zapłata będzie w terminie 31 dni – który termin jest właściwy?

Właściwy jest termin 45 dni, dlatego tez zamawiający postanawia wprowadzić stosowne 
zmiany w załączniku nr 6.

Dotychczasowe brzmienie § 6 załącznika nr 6:

Zapłata faktury następować będzie w terminie 31 dni od chwili otrzymania faktury przez 
Zamawiającego na konto Dostawcy w Banku …………………………………………
Za opóźnienie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej. 

Nowe brzmienie § 6 załącznika nr 6:

Zapłata faktury następować będzie w terminie 45 dni od chwili otrzymania faktury przez 
Zamawiającego na konto Dostawcy w Banku …………………………………………
Za opóźnienie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej. 

Zapytanie nr 5.
W paragrafie 5 wzoru umowy jest zapis: „Zmiana stawki podatku od towarów i usług 
wymaga rozwiązania umowy. Zmiany stawek podatku wymagają aneksu do niniejszej 
umowy.” - te zdania się nawzajem wykluczają, które jest właściwe?

Zamawiający  dokonał  zmiany  zapisów  załącznik  nr  6,  co  zostało  przedstawione  w 
odpowiedzi na zapytanie nr 3.

Sporządził:
pod względem proceduralnym – Dariusz Czyżewski

ZATWIERDZAM
Dyrektor Zakładu
Bartłomiej Dytwiński
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