SKMMU.086.42.22

Gdynia, 2022-08-04

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego na sukcesywną dostawę do
siedziby odbiorcy żeliwnych wstawek hamulcowych z dylatacjami typu DO-B-380 – 9.525 szt. z
dylatacjami

wykonanymi

zgodnie

z

normą

ZN-07

PKP/Cargo

8,

wykonane

z

żeliwa

wysokogatunkowego P10, spełniające wymagania normy ZN-07/PKP Cargo 4, o wadze 1 sztuki nie
mniejszej niż 12,2 kg- znak: SKMMU.086.42.22
Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego
postępowania, wraz z ich treścią:
Pytanie 1
Zgodnie z rozdziałem VII pkt. 19.1 SWZ na przetarg SKMMU.086.42.22 zwracamy się z wnioskiem o:
1. zmianę treści § 4 pkt. 1 załącznika nr 3 do SWZ poprzez dodanie do punktu następującej treści: "...,
pod warunkiem zapewnienia przez Zamawiającego terminowego odbioru komisarycznego, o
którym mowa w § 1 pkt. 2 umowy." – zgodę na zmianę treści wyraziliście Państwo w piśmie
SKMMU.086.11.22 z 06.05.2022 r.,
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 2
Zgodnie z rozdziałem VII pkt. 19.1 SWZ na przetarg SKMMU.086.42.22 zwracamy się z wnioskiem o:
2. zmianę treści § 4 pkt. 3 załącznika nr 3 do SWZ poprzez dodanie do punktu następującej treści: "Kary
nie będą naliczane w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu poszczególnej dostawy przedmiotu
zamówienia lub dwukrotna zwłoka WYKONAWCY w stosunku do terminu dostawy określonego w
ust. 1 powyżej, będą wynikały z braku zapewnienia przez Zamawiającego terminowego odbioru
komisarycznego, o którym mowa w § 1 pkt. 2 umowy." – zgodę na zmianę treści wyraziliście Państwo
w piśmie SKMMU.086.11.22 z 06.05.2022 r.,
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 3
Zgodnie z rozdziałem VII pkt. 19.1 SWZ na przetarg SKMMU.086.42.22 zwracamy się z wnioskiem o:
3. modyfikację zapisów § 6 załącznika nr 3 do SWZ z: „…..ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać
prawo odstąpienia od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy” na
„….ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo odstąpienia od Umowy w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, nie później jednak niż w terminie 4
miesięcy od daty zawarcia Umowy”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
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