Znak: AG.I.272.2.37.2018

Kielce, dn. 3 października 2018 r.
Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „Patriotyczna Gra Planszowa
„Droga do Niepodległości – Szlakiem I Kompanii Kadrowej”.
Zamawiający dokonał zmian w Projekcie Umowy w § 7 ust. 6 oraz § 8 ust. 1 lit. a w następujący sposób:
Było:

Nadto Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 5 dni kalendarzowych
od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w razie nie wywiązywania się Wykonawcy z realizacji umowy zgodnie z jej istotnymi postanowieniami.
Jest:
Nadto Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni kalendarzowych
od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w razie nie wywiązywania się Wykonawcy z realizacji umowy zgodnie z jej istotnymi postanowieniami.
Było:
Opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 5 dni kalendarzowych
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3.
Jest:
Opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 3 dni kalendarzowych
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 3.
W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:

Rozładunek zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego- proszę o uściślenie technicznych
wymagań dla dostawy, czy mamy wnieść towar do budynku, do konkretnego pomieszczenia czy tylko
pozostawić palety z zamówieniem we wskazanym miejscu. Jest to istotne logistycznie czy konieczny jest
nasz kierowca z pomocnikiem czy możemy się posiłkować dostępnym na rynku kurierem który dostarczy
towar przed budynek.
Odpowiedź:

Wykonawca dostarczy całe zamówienie przed siedzibę Zamawiającego tj. Świętokrzyski Urząd
Wojewódzki, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Pytanie 2:
§7 kary umowne jakie są należne Zamawiającemu, nie poruszają Państwo kwestii jeśli umowa zostanie
zerwana z Państwa winy?
Odpowiedź:
Umowa nie przewiduje kar umownych na rzecz Wykonawcy w przypadku zerwania umowy przez
Zamawiającego. Odpowiedzialność za szkodę może być egzekwowana na zasadach ogólnych.
Pytanie 3:
Jeśli piliki do druku nie zostaną przekazane w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy, każdy dzień
opóźnienia Zamawiającego powoduje znaczne opóźnienie Wykonawcy, na które nie mamy wpływu,
termin realizacji jest stały.
Odpowiedź:
Zamawiający prześle gotowe do druku pliki graficzne w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 4:
Istotnym aspektem jest jakość przekazanych plików, należy przez nie rozumieć pliki spełniające
wymagania do druku offsetowego.
Odpowiedź:
Pliki graficzne spełniają wymagania druku offsetowego.
Pytanie 5:
Czy Wykonawca może wnioskować o przesunięcie terminu wykonania zamówienia z uwagi na źle
przygotowane pliki do druku offsetowego?
Odpowiedź:
Nie ma możliwości przesunięcia terminu wykonania zamówienia.

