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58-520 Janowice Wielkie 
ul. Kolejowa 2 
 
Identyfikator zamówienia:  AO.UG.271.09.2013 
Przedmiot zamówienia:  Zakup ratalny fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, przyczepy i 
    osprzętu dodatkowego. 
 

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO  
 
 Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieo publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje, że w postępowaniu wpłynęły w 
dniu 19 czerwca 2013 r. pytania o treści, na które udziela się poniższych odpowiedzi: 
 
Pytania i odpowiedzi  
 

1. Zamawiający przewidział w SIWZ zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W sytuacji 
gdy określony podmiot finansuje zakup preferowany przez Zamawiającego, a inny, będący 
członkiem konsorcjum, zapewnia serwis i gwarancję sprzętu objętego zamówieniem, nie 
wydaje się zasadne żądanie tego typu zabezpieczenia. Proszę zatem o odstąpienie od tego 
warunku i zmianę w tym zakresie SIWZ. 

 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Nadto wyjaśnia, iż zgodnie z Ustawą z dnia Prawo Zamówieo Publicznych zabezpieczenie 
służy pokryciu ewentualnych roszczeo z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. Zabezpieczenie to, prócz formy gotówkowej, może byd złożone w innej formie 
określonej ustawą i zwracane jest w wysokości 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania za należycie wykonane. Pozostała częśd służy zabezpieczeniu 
ewentualnych roszczeo z tytułu rękojmi za wady i zwracana jest w terminie 15 dni po upływie 
okresu rękojmi. 
  

 Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia 
 się terminu składania ofert.  
 
2. Zamawiający przewidział karę umowną za odstąpienie od podpisania umowy po wygranym 

postępowaniu. Uprzejmie informuję, że warunkiem podpisania  umowy jest zbadanie 
zdolności kredytowej Zamawiającego. W sytuacji, gdy zdolnośd ta nie jest na odpowiednim 
poziomie, nie może dojśd do zawarcia umowy z uwagi na ryzyko niewywiązywania się ze 
zobowiązao związanych z umową. Proszę o odstąpienie od warunku pobierania kary 
umownej w przypadku braku zdolności kredytowej niezbędnej do realizacji zamówienia po 
stronie Zamawiającego. 

 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Nadto wyjaśnia, iż wszystkie sprawozdania finansowe, opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej (RIO) w sprawach finansowych oraz opinie RIO w sprawach zaciągnięcia 
kredytów i pożyczek zamieszczone są na stronach BIP Gminy Janowice Wielkie, w związku z 
czym zainteresowani złożeniem oferty Wykonawcy mają możliwośd weryfikacji sytuacji 
finansowej i zdolności kredytowej Zamawiającego. 
 

 Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia 
 się terminu składania ofert.  

 
 
 
 
 



3. Zamawiający przewidział w SIWZ następujący warunek: w przypadku doręczenia faktury w 
terminie późniejszym, termin zapłaty raty będzie wynosił 14 dni od dnia otrzymania faktury 
VAT przez Zamawiającego. Uprzejmie informuję, że spełnienie tego warunku nie jest 
możliwe. Wykonawca nie może ponosid odpowiedzialności za działanie/ zaniechanie 
podmiotów zobowiązanych do dostarczania przesyłek listownych (Poczta). Ponadto 
podstawą do dokonywania płatności jest harmonogram finansowy będący integralną częścią 
zawieranej umowy. Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na 
rachunek wykonawcy. Proszę zatem o odstąpienie od warunku przesuwania terminu 
płatności  i modyfikację SIWZ w tym zakresie. 

 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Nadto wyjaśnia, iż Zamawiający oczekuje spełnienie tego wymogu dla zachowania 
kompletności przyszłych dokumentów, przy czym nie może zakładad nieudolności w działaniu 
/ zaniechaniu podmiotów zobowiązanych do dostarczenia przesyłek listowych. Nadto termin 
14 – dniowy również jest zachowany, gdy faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu np. 
na 20 dni przed terminem płatności.  
 

 Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia 
 się terminu składania ofert.  

 
4.  Zamawiający przewidział prawo odstąpienia od umowy. Jakich dokładnie sytuacji dotyczy to 

prawo? Proszę o stworzenie katalogu sytuacji uzasadniających powoływanie się na ten zapis i 
naliczanie z tego tytułu kary umownej. Zapis zawarty w SIWZ (pkt.  16.2.1., myślnik 3 SIWZ) 
jest zbyt ogólny. 

 
Zamawiający wyjaśnia, iż odstąpienie od umowy wystąpi wtedy, gdy Wykonawca, wyłoniony 
w postępowaniu o zamówienie publiczne, po podpisaniu umowy, zobowiązany do wykonania 
przedmiotu umowy odmawia jej wykonania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, np. 
brak możliwości dostarczenia oferowanego przedmiotu zamówienia, itd. Zamawiający w 
chwili ogłaszania przetargu nie ma możliwości stworzenia katalogu sytuacji wyczerpujących 
znamiona odstąpienia od umowy, z powodu zbyt szerokiego spektrum możliwości takiego 
stanu rzeczy. 
 

 Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia 
 się terminu składania ofert.  

 
5.  Czy Zamawiający zaakceptuje Ogólne Warunki Umów i Wzory umów stosowane u 

Wykonawcy? Istotne postanowienia umowne nie zawierają wszystkich istotnych kwestii 
związanych z prawidłowym przebiegiem zamówienia 

 
Zamawiający dopuszcza sporządzenie umowy wg innego wzoru niż w załączniku nr 5 do SIWZ, 
z zastrzeżeniem, iż umowa zawierad będzie istotne postanowienia określone w SIWZ oraz 
zapisy  tożsame ze wzorem umowy określonym załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

 
 Z uwagi na brak spodziewanego skutku w postaci utrudnienia sporządzenia oferty nie zmienia 
 się terminu składania ofert.  
 
 
       /-/  Kamil Kowalski 
 
       Wójt Gminy Janowice Wielkie 
 
 
Do przekazania: 
1. podmiotowi składającemu zapytanie 
2. na stronę internetową Zamawiającego 
3. na tablicę ogłoszeo w siedzibie Zamawiającego 
4. a/a 


