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Wykonawcy zainteresowani 

udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia nie objętego ustawą Prawo 

zamówień publicznych 

 
PE/EE/EEZ/186/……./2013 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej nie objętego ustawą 

Prawo zamówień publicznych nr 177/A/13 na wyłonienie Wykonawców dla realizacji dostaw: 

„Smary plastyczne”. 

 

W nawiązaniu do otrzymanego pisma z dnia 03.10.2013r. dotyczącego wymagań 

ofertowych do przetargu nieograniczonego nr 177/A/13 w temacie jw. informujemy o zmianie 

treści wymagań ofertowych. 

 

Zmiana treści  wymagań ofertowych. 

 

Zgodnie z punktem IV, ust 6 wymagań ofertowych wprowadza się zmiany do treści 

wymagań ofertowych: 

 

1. Załącznik nr 5 do wymagań ofertowych – § 3. pkt. 2 

Jest: 

Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do  Umowy obowiązują do dnia 30.09.2014 r. i w 

tym terminie nie podlegają zmianie. 

Zmienia się na: 

Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 1 do  Umowy obowiązują do dnia 31.12.2014 r. i w 

tym terminie nie podlegają zmianie. 

 

2. Załącznik nr 5 do wymagań ofertowych – § 6.  

Jest: 

1. Strony ustalają, że Sprzedający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kupującego kar 

umownych w następujących przypadkach: 

1) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru Kupującemu - w wysokości 1 % ceny netto 

towaru objętego opóźnieniem - za każdy dzień opóźnienia; 

2) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie braków stwierdzonych przy odbiorze 

towaru - w wysokości 1 %  ceny netto brakującego towaru - za każdy dzień opóźnienia; 

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze towaru –  

w wysokości 1 % ceny netto wadliwego towaru - za każdy dzień opóźnienia; 

4) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub 

rękojmi - w wysokości 1 % ceny netto wadliwego towaru - za każdy dzień opóźnienia; 

5) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub w części z 

przyczyn leżących po stronie Sprzedającego lub gdy Sprzedający odstąpi od Umowy w 

całości lub części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości netto: 12 400,00 zł . 

(dwanaście tysięcy czterysta); 
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6) w przypadku naruszenia przez Sprzedającego obowiązku poufności określonego w § 12 

Umowy - w wysokości netto: 12 400,00 zł . (dwanaście tysięcy czterysta); 

2. Kary umowne mogą być potrącane z ceny towarów należnej Sprzedającemu. 

3. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub 

w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy. 

4. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest 

dopuszczalne, a tym samym Kupujący może dochodzić od Sprzedającego odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

Zmienia się na: 

1. Strony ustalają, że Sprzedający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kupującego kar 

umownych w następujących przypadkach: 

1) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towaru Kupującemu - w wysokości 1 % ceny netto 

towaru objętego opóźnieniem - za każdy dzień opóźnienia; 

2) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie braków stwierdzonych przy odbiorze 

towaru - w wysokości 1 %  ceny netto brakującego towaru - za każdy dzień opóźnienia; 

3) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze towaru – 

w wysokości 1 % ceny netto wadliwego towaru - za każdy dzień opóźnienia; 

4) w przypadku opóźnienia w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub 

rękojmi - w wysokości 1 % ceny netto wadliwego towaru - za każdy dzień opóźnienia; 

5) w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub w części z 

przyczyn leżących po stronie Sprzedającego lub gdy Sprzedający odstąpi od Umowy w 

całości lub części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości netto: 12 400,00 zł . 

(dwanaście tysięcy czterysta); 

6) w przypadku naruszenia przez Sprzedającego obowiązku poufności określonego w § 12 

Umowy - w wysokości netto: 12 400,00 zł . (dwanaście tysięcy czterysta)za każdy 

przypadek tego naruszenia; 

2. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub w części z przyczyn 

leżących po stronie Kupującego lub gdy Kupujący odstąpi od Umowy w całości lub części bez 

uzasadnionej przyczyny, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości netto: 

12 400,00 zł . (dwanaście tysięcy czterysta); 

3. Kary umowne mogą być potrącane z ceny towarów należnej Sprzedającemu. 

4. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub 

w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy. 

5. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest 

dopuszczalne, a tym samym Kupujący może dochodzić od Sprzedającego odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

 

Pozostałe warunki załącznika nr 5 do wymagań ofertowych pozostają bez zmian. 

Powyższa zmiana treści wymagań ofertowych nie powoduje zmiany terminu składania ofert. 

 


