
 

 

    

 

 
Dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne na dostawę części zamiennych do pojazdów,   

                      Znak:  CzZ/ZP – 04 /2016 -  wyjaśnienia do treści siwz.  

 

W dniu 03.02.2016r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści: „ Zamawiający wymaga  

24 –godzinnego terminu dostawy części wskazanych w opisie przedmiotu dostawy. Zgodnie z zapisem umowy w par.2 

pkt.2 (3) dotyczącym ograniczenia przedmiotu dostawy, wykonawca ma rozumieć, iż zamawiający pokryje koszty 

magazynowania stocku części nie wykorzystanych w zamówieniach w okresie wskazanym z siwz?” 

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie w imieniu Zamawiającego wyjaśniam, że wykonawca może otrzymać zapłatę tylko 

za faktycznie dostarczone i odebrane przez zamawiającego dostawy przedmiotu umowy. Zamawiający nie będzie 

pokrywał wykonawcom kosztów związanych z magazynowaniem części zamiennych w ich własnych magazynach.  

W paragrafie 2 ust.3 projektu umowy zapisano w sposób jednoznaczny ,  że w związku z ograniczeniem przez 

Zamawiającego przedmiotu Umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenie w stosunku do 

Zamawiającego.  
 

Part.3 ust.5 umowy ma brzmienie „ Zamówienia częściowe, w tym także na asortyment, o którym mowa w  

§2 ust.2 pkt. 2 składane będą faksem na nr ……z podaniem numeru podwozia (VIN) roku produkcji, 

marki oraz typu pojazdu i realizowane w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego. Jeżeli termin dostawy upływa w dzień, w którym Zamawiający nie dokonuje 

przyjęcia części, Wykonawca zrealizuje dostawę najpóźniej do godz.9
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 pierwszego dnia roboczego 

następującego po dniu, w którym upłynął termin dostawy z wyłączeniem sobót. W przypadku 

konieczności sprowadzenia części od producenta części  lub pojazdu, po uprzednim powiadomieniu 

Zamawiającego czas realizacji zamówienia może wynosić do 5 dni kalendarzowych”  

Zamawiający wymaga 24 godzinnego terminu realizacji zamówienia, ale przewidział również sytuacje 

wyjątkowe umożliwiające wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli zaistnieją 

okoliczności, o których mowa w cytowanym paragrafie wykonawcy przysługuje prawo do wydłużenia 

terminu realizacji przedmiotu umowy i poza tym uprawnieniem wykonawcy, zamawiający nie 

przewiduje innych zmian treści umowy jak również rekompensat finansowych dla wykonawców w 

związku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy.   

Z poważaniem  


