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Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu ZP-7/FRSE/2020

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi druku offsetowego publikacji wydawanych na potrzeby
FRSE, numer postępowania: ZP-7/FRSE/2020.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu
wpłynęły pytania a Zamawiający udzielił na nie odpowiedzi.

Pytanie 7
Zwracamy się z prośbą o zmianę niekorzystnych dla Wykonawcy zapisów umowy dotyczących:
- Par 5 ust. 1 - kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. Jest to bardzo
niekorzystny zapis dla Wykonawcy, przy czym zapis ten dotyczy również dostarczenia proofa w terminie 3 dni,
poprawek do proofa - na które jest 2 dni, czy zamiany wadliwych egzemplarzy, na którą jest 10 dni, a wykonawca ma
być zobowiązany do wymiany przez cały okres obowiązywania umowy.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że nie zmienia treści istotnych postanowień umowy w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 8
Zwracamy się z prośbą o zmianę niekorzystnych dla Wykonawcy zapisów umowy dotyczących:
Par. 3 ust. 11. - Zapis ten wskazuje, że w razie wystąpienia wadliwości egzemplarza do wymiany umowa przewiduje,
iż nie będzie on dostarczany do Wykonawcy - wystarczyć mają zdjęcia wadliwego egzemplarza
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że nie zmienia treści istotnych postanowień umowy w przedmiotowym zakresie.
Pytanie 9
Zwracamy się z prośbą o zmianę niekorzystnych dla Wykonawcy zapisów umowy dotyczących:
Par. 5 ust. 2 każdy niepełnowartościowy egzemplarz, który wystarczy udokumentować zdjęciem, umożliwia
Zamawiającemu obciążenie Wykonawcy karą w wysokości 200% wartości egzemplarza.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że nie zmienia treści istotnych postanowień umowy w przedmiotowym zakresie.
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 pzp zmienił treść istotnych postanowień umowy poprzez
dodanie do § 5 ust. 7, 8 i 9 o następującej treści:
7. Niewykonanie w całości lub części zobowiązań Stron wynikających z niniejszej Umowy nie może być
wykorzystane wobec drugiej Strony do dochodzenia roszczeń, jeśli przyczyną niewykonania jest siła wyższa.

8. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia niemożliwe do przewidzenia w chwili zawierania Umowy, na które Strony
nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do zapobieżenia, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny,
mobilizacja, zamknięcie granic, akty prawne organów władzy lub administracji publicznej uniemożliwiającej
wykonanie Umowy w całości lub części.
9. W celu uniknięcia wątpliwości, za siłę wyższą Strony nie uznają ewentualnych trudności leżących po stronie
dostawców usług Wykonawcy, który jak podmiot profesjonalny odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie procesu
wykonania przedmiotu Umowy, w tym zapewnienie alternatywnych źródeł dostawy usług.
Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp zmienił treść opisu przedmiotu
zamówienia poprzez usunięcie kolumny ,,przewidywane nakłady (progi, od których zaczyna się kolejna cena
jednostkowa)’’.
Wykonawcy zobowiązani są do wyceny zgodnie z wartościami określonymi w formularzu oferty.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert na dzień 4 maja 2020 r. godzina 10:00.
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