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ZO-MPGKiM/10/VI/2022

Siemianowice Śl. 20.06.2022r.

Dotyczy: Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych
Prowadzący postępowanie poniżej przedstawia treść zapytań złożonych w w. w. postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedkłada następujące odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
Odnośnie poz 12
12

Drzwiczki
stalowe do
rozdzielnic

różne rozmiary

szt.

20,0

Proszę o odpowiednie uściślenie rozmiarów drzwi, bo bez tego nie ma możliwości ich wyceny.
Dodatkowo szacunkowy na dzień wysyłania niniejszego pytania- termin dostawy takich drzwi
to ok 3-4 tygodnie. Proszę zatem dodatkowo o zmianę warunku dostawy jednostkowej dla tej
pozycji na 4 tygodnie od zamówienia cząstkowego. Jeśli nie ma możliwości uściślenia
wymiarów drzwi dla potrzeb tego postępowania – proszę o wykreślenie tej pozycji z
postępowania
64

łączniki
(różne)

szt.

7,0

Proszę o odpowiednie uściślenie jakie rodzaju mają to być łączniki. Łączniki (różne) jest dość
ogólnym pojęciem – uniemożliwiającym odpowiednią wycenę.
87

Oprawa
Uliczna LED

szt.

3,0

Proszę o uściślenie mocy oprawy. Bez tego szczegółu można wycenić najtańszą na rynku,która
może niespełniać Państwa wymagań
107

przekaźnik termiczny
do zabezpieczeń
elektroenergetycznych

szt.

Proszę o uściślenie jakiego rodzaju ma być to przekaźnik termiczny.

158

styczniki

SA 200/230V 400A 4Z+2R

szt.

1,0

1,0
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Produkt wycofany, proszę o propozycję zamiennika.
221

wsporniki
dachowe

szt.

2,0

222

wsporniki
naciągowe

szt.

4,0

223

wsporniki
przelotowe

szt.

4,0

Dla powyższych pozycji proszę o uściślenie rodzaju wsporników. Bez tego nie można wycenić.
Odpowiedź :
Prowadzący postępowanie zmienia dodatek nr 2 do Zapytania ofertowego- opis przedmiotu
zamówienia.
Pytanie nr 2:
Odnośnie terminu realizacji 2 dni robocze od dnia zamówienia cząstkowego – uprzejmie
proszę o wydłużenie terminu do ok 5 dni roboczych (oprócz drzwi) . Jest to uczciwy termin
zważywszy na wielkość pozycji w postępowaniu i na ewentualną możliwość wykorzystania
przez Zamawiającego tylko 20% wartości umowy.
Odpowiedź:
Prowadzący postępowanie nie wydłuży terminu realizacji określonym w § 2 pkt 1
Pytanie nr 3:
Za niedotrzymanie terminu dostawy o którym mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 2%
maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. Uprzejmie
proszę o zmianę tego punktu na 0,5% wartości wynagrodzenia netto opóźnionej części
towaru. Punkt powyższy w swoim oryginalnym brzemieniu jest mocno niesprawiedliwy dla
Dostawcy; który ma zachować gotowość do dostawy wielości pozycji w kilka dni roboczych,
zagwarantować ważność cen przez pół roku, a w przypadku spóźnienia (którego przecież nikt
nie chce i które w większości lezy po stronie producenta, logistyki lub warunków rynkowych)
płacić mocno zawyżone kary i to od całości wynagrodzenia, a nie od części spóźnionej.
Uprzejmie proszę zatem o rewizje tego punktu.
Odpowiedź:
Prowadzący postępowanie zmienia zapis w umowie § 7 Kary umowne pkt. 1 ppkt 2
Za niedotrzymanie terminu dostawy o którym mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 2%
częściowego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki.
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Pytanie 4
Łączna suma kar umownych określonych w niniejszej umowie nie może przekroczyć 20%
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy .Proszę
o zmianę tego punktu do wartości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto.
Proszę wziąć pod uwagę fakt, ze Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia tylko 20%
wartości umowy, wiec w przypadku kar umownych Dostawca musiałby zapłacić wartość
tożsamą z sumą wartości towaru zamówiona przez Zamawiającego.
Odpowiedz:
Prowadzący postępowanie zmienia zapis w umowie § 7 Kary umowne pkt 2
Łączna suma kar umownych określonych w niniejszej umowie nie może przekroczyć 10%
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy .
Pytanie 5
Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Prowadzący postępowanie nie dotrzymuje
istotnych warunków umowy
Uprzejmie proszę o usunięcie tego punktu z umowy, ponieważ jest on zbyt ogólny i groźny dla
dostawcy. Wszelkie możliwe powody odstąpienie od Umowy zostały wymienione we
wcześniejszych punktach.
Odpowiedz:
Prowadzący postępowanie nie zmienia zapisu w umowie § 8 Odstąpienie od umowy pkt 2
Pytanie 6
Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany Prowadzącego postępowanie, o czym
poinformuje pisemnie Wykonawcę w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Na dokonanie
niniejszej zmiany nie jest wymagana zgoda Wykonawcy. Po zmianie Prowadzącego
postępowanie wszelkie dotychczasowe uprawnienia i obowiązki, które przysługiwały
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. związane z
realizacją niniejszego Zamówienia, będą przysługiwały podmiotowi wskazanemu przez
Zamawiającego jako Prowadzący Postępowanie.
Uprzejmie proszę o wyjaśnienia tego punku. Zmiana Prowadzącego może prowadzić do
zmiany płatnika?
Odpowiedz:
Zmiana Prowadzącego postępowanie nie prowadzi do zmiany płatnika, ponieważ
Zamawiającym jest Gmina Siemianowice Ślaskie jak i również płatnikiem.
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Pytanie 7
Proszę o dopuszczenie możliwości zmiany ceny w trakcie trwania umowy np. po trzech
miesiącach trwania umowy, ze względu na aktualna niestabilność rynku elektrycznego.
Odpowiedź:
Prowadzący postępowanie nie dopuszcza do zmian ceny w trakcie trwania umowy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Prowadzący postępowanie zmienia termin
składania i otwarcia ofert.


Ofertę należy złożyć w biurze nr 14 Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Komuny Paryskiej 4b w Siemianowicach Śl. do
dnia 24.06.2022r. do godz. 8:30.


Otwarcie ofert nastąpi w biurze nr 14 Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich przy ul. Komuny
Paryskiej 4b w dniu
24.06.2022r. o godz. 9:00.

Dyrektor Zarządu Karol Termin
Prokurent Kamil Nachlik

