
Chorzów, dnia 17.08.2015 r. 

 
 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: ZUR/461/2015. 
 

 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Zakup drzwi obrotowo-wychylnych wraz z napędami do 

wagonu typu Ptb (dotyczy modernizacji wagonu o nr 913)”- nr sprawy: ZUR/461/2015, 

wyjaśniam: 
 

 

Pytanie nr 1: 

Formularz oferty, punkt 1 i Wzór umowy  § 3 ustęp 1 – prosimy o rozważenie możliwości 

zmiany zapisów dotyczących ceny, poprzez umożliwienie złożenia oferty w EUR,  

z zastrzeżeniem, że fakturowanie odbywa się w PLN zgodnie w kursem EUR obowiązującym 

w dniu wystawienia faktury VAT. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 2: 

Wzór umowy § 9 , ustęp 1 punkt b) i c) 

Prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian na następujący zapis: 

b) za opóźnienie w dostawie w stosunku do terminu wskazanego w Harmonogramie dostaw,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto wyrobów 

niedostarczonych w terminie za każdy dzień opóźnienia , nie więcej jednak niż 10% 

wartości netto umowy 

c) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji  

w przedmiocie zamówienia – w wysokości 0,3 % pierwotnej wartości netto wyrobów,  

w których ujawniły się wady, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% 

wartości netto umowy 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 3: 

Prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższego zapisu do wzoru umowy: 

„Odpowiedzialność Wykonawcy obojętnie, z jakiego powodu prawnego, jest ograniczona do 

5% całkowitej wartości kontraktu za każde zdarzenie, a w sumie do maksymalnie 15% 

całkowitej wartości umowy. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje  

w przypadku utraty życia, zdrowia czy obrażeń ciała, na podstawie obowiązkowej 

odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe  

w związku z wadliwością produktu, oraz w przypadku szkód zamierzonych oraz 

wynikających z rażących zaniedbań. Wykonawca w żadnym przypadku nie ponosi 

odpowiedzialności za konsekwencje i /lub pośrednie straty lub szkody w tym utratę zysków, 

utratę przychodów, straty produkcji, utratę możliwości prowadzenia działalności oraz 

ewentualne koszty przerwy w prowadzeniu działalności”. 

 

 Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

 


