
  

 

  

 

 Szczecin, dn. 04.03.2021 r. 

SPAD/DZT/118 /2021 

 

        Strona internetowa   

        Zamawiającego  

                   www.spad.szczecin.pl  

                   Tablica ogłoszeń w siedzibie 

                   Zamawiającego  

         

  

Dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień 

Sektorowych o wartości mniejszej niż progi unijne obowiązującym w SPA „Dąbie” Sp. z o.o. 

oraz na podstawie Kodeksu cywilnego pn. „Dostawa  trzech fabrycznie nowych  

zestawów mobilnych podnośników kolumnowych wraz z wyposażeniem dodatkowym  

dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie”” 

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 02.03.2021 r. otrzymane pocztą 

elektroniczną w treści jak niżej, Zamawiający informuje: 

 

Pytanie nr 1  

Czy w obecnej sytuacji inflacyjnej kara 0,5% za opóźnienie i do tego dochodzi jest ryzyku z 

opóźnieniami z powodu COVID kara jest zbyt rygorystyczna? 

Nie koniecznie opóźnienie dostawy musi odbyć się z winy Wykonawcy. Mogą mieć tu 

znaczenie czynniki zewnętrzne również związane z COVID. 

Proponuję odsetki karne wg przepisów skarbowych. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający modyfikuje sposób obliczania kar umownych i dokonuje następujących zmian:  

 

1. W treści §5 ust.2 pkt.1 i ust.2 pkt.3 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 1 do IWZ 

zmienia się dotychczasowy zapis: 

 

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach  

i wysokościach: 

1) za opóźnienie  w terminowym wydaniu Zamawiającemu przedmiotu  niniejszej umowy 

- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 

niniejszej umowy  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

             3.) za opóźnienie w wykonaniu naprawy lub przeglądu serwisowego w okresie rękojmi i 

gwarancji w stosunku do terminu określonego  w § 6 ust 4 umowy -  w wysokości  0,5 

% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa § 4 ust.1 niniejszej umowy za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” 

 

Na zapis w brzmieniu  

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach  

i wysokościach: 
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1) za opóźnienie  w terminowym wydaniu Zamawiającemu przedmiotu  niniejszej 

umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w 

§ 4 ust.1 niniejszej umowy  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak łącznie 

nie więcej niż 15% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

            3.) za opóźnienie w wykonaniu naprawy lub przeglądu serwisowego w okresie 

rękojmi i gwarancji w stosunku do terminu określonego  w § 6 ust 4 umowy -  w 

wysokości  0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa § 4 ust.1 

niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak łącznie nie więcej 

niż 15% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.” 

 

Pytanie nr 2 

Proponujemy zabezpieczenie w postaci wykonania zabezpieczenia umowy jako weksel in-

blanco wystawiony na określoną kwotę. 

To znacznie obniża koszty ubezpieczenia oraz radykalnie skraca czas załatwienia 

formalności. Tym bardziej, że nie wchodzi w grę zaliczka.  Rezygnacja z zabezpieczenia i tak 

nie zmienia zobowiązania Wykonawcy i cały czas pozostaje w mocy łącznie z karami 

finansowymi.  

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące zabezpieczenia  należytego wykonania umowy 

zawarte w IWZ.  

 

Pytanie nr 3 

Proponujemy skrócenie czasu płatności do 4 od daty dostarczenia faktury za podnośniki. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający pozostawia bez zmian wymagania dotyczące terminu płatności zawarte we 

wzorze umowy stanowiącej załącznik nr  1 do IWZ. 

 

Pytanie nr 4 

Czas realizacji zamówienia proponujemy na min. 12 tygodni od daty zawarcia umowy. 

Niebezpieczeństwo COVID 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający informuję, że w związku z wprowadzonymi ograniczeniami wynikającymi z 

przeciwdziałania COVID 19 Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i wyraża zgodę 

na zmianę terminu zamówienia od daty podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r. na 90 dni 

od daty podpisania  umowy. 

1. W rozdziale IV IWZ zmienia się z dotychczasowy zapis : 

 

„Od daty podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r.” 

 

Na zapis w brzmieniu  

    „ 90 dni od daty podpisania umowy” 

 

2. W § 2 ust.1 wzoru umowy stanowiącej  załącznik nr 1 do IWZ  zmienia się ustęp 1 z 

dotychczasowego brzmienia: 

 

„1.Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na …………….. dni od daty 

podpisania umowy tj. do dnia 31 maja 2021r” 

 



  

Na zapis w brzmieniu  

„1.Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na  90 dni od daty podpisania umowy” 

 

Pytanie nr 5 

Na Użytkowniku spoczywa obowiązek dopuszczenia podnośników w UDT. Czy zatem 

zasadne jest aby odbiorem zajął się Wykonawca? Oczywiście Wykonawca musi dostarczyć 

wszystkie odpowiednie dokumenty w/w sprawie. 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem III pkt. 4 IWZ oraz § 3 Wzoru umowy 

Wykonawca wyda Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty wymagane do 

dopuszczenia wskazanych podnośników kolumnowych do eksploatacji wraz z decyzją 

zezwalającą na użytkowanie wskazanych zestawów podnośników, wydaną przez UDT 

((Urząd Dozoru Technicznego)  w dniu odbioru. 

 

 

Prezes Zarządu Włodzimierz Sołtysiak 
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