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OFERENCI  BIORĄCY  UDZIAŁ  W

POSTEPOWANIU  fSlR 2/2021

dotyczy:  postępowanie  nr 2/2021  pn.:  ,,Zakup  odzieźy  roboczej,  obuwia ochronnego, środków
ochrony  indywidualnej  oraz  środków  do utrzymania  higieny  osobistej  w latach  2021-

2022".

Zgodnie  z ś6 ust. 8 pkt. b) Regulaminu  określającego  sposób  postępowania  w sprawach

o udzielanie  zamówień  w  ,,TRAKT"  Sp.  z o.o.  Zamawiający  udziela  wyjaśnień  na pytania

Wykonawcy  do  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  przedmiotowym

postępowaniu:

Pytanie  nr 1:

Prosimy  o zmianę  zapisu  w projekcie  umowy  w pkt  8,  wnioskujemy  o zmianę  kar  do powszechnie

obowiązujących  o ich zmniejszenie  do 0,2%,  0,5%  wartości  brutto  dostawy.

Odpowiedz:

Zamawiający  dokonał  modyfikacji  Załącznika  nr 5 SIWZ  w (3 8 pkt.  1,  który  otrzymuję  następujące

brzmienie:

W razie  niewykonania,  nieterminowego  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy:

1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do zapłaty  Zamawiajqcemu  następujqce  kary  umowne:

a)  w wysokości  IO % wartości  brutto  niezrealizowanej  części  umowy,  gdy Zamawiający

odstqpi  od  umowy  z powodu  okoliczności,  za które  odpowiada  Wykonawca,

b)  w wysokości  1 % wartości  brutto  towaru  określonego  każdorazowo  w niezrealizowanym

zamówieniu,  gdy  Zamawiajqcy  odstqpi  od zamówienia  z powodu  okoliczności  za które

odpowiada  Wykonawca,

c) w wysokości  0,5 % wartości  brutto  towaru  określonego  każdorazowo  w zamówieniu  w

przypadku  nieterminowego  dostarczenia  towaru,  za każdy  rozpoczęty  dzień  opóźnienia  w

dostawie  przedmiotu  zamówienia.
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Pytanie  nr  2:

Uprzejmie  prosimy  o odstąpienie  przedłożenia  wzorów  do oferty;  wymagane  są wyroby  skórzane

o dużej  wartości  cenowej,  a Zamawiający  nie określa  w SIWZ jakości  jako  kryterium.  Prosimy

o dopuszczenie  złożenia  wraz  z ofertą  kart,  deklaracji  potwierdzających  wymagane  parametry.

Odpowiedz:

Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ, informując  jednocześnie,  iż wzory  w przypadku  zawarcia

umowy  z oferentem  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza  zostaną  zatrzymane  na

czas trwania  umowy,  natomiast  w  innym  przypadku  zaraz po rozstrzygnięciu  postępowania

zostaną  zwrÓcone.

Zamawiający  informuje  także,  iż można  dołączyć  do oferty  deklaracje  potwierdzające  wymagane

parametry  jednak  nie  jest  to  wymagane.

Pytanie  nr 3:

Prosimy  o wydłużenie  realizacji  zamówienia  z 24h  do 3 dni,  ze względu  na konieczność  wykonania

nadruku  oraz  względy  logistyczne.

Odpowiedz:

Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ, informując  jednocześnie,  iż tak krótki  okres  realizacji

pojedynczego  zamówienia  wynika  ze specyfikacji  pracy  na  terenie  zakładów  górniczych  i

związanych  z tym  wymagań  co do ubiory  nowoprzyjętych  pracowników  już  od pierwszego  dnia  ich

pracy.
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