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Warszawa, dnia 10 czerwca 2020 r.

WYJAŚNIENIA
ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na sukcesywną dostawę naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą 
i sanityzacją urządzeń dozujących wodę.

Pytanie 1:
Proszę o informację, czy zapis odnośnie terminu wystawienia faktury może zostać zmieniony? 
(Firma Eden wystawia fakturę zbiorczą raz w miesiącu)
4.4 Dostawca wystawi fakturę, w terminie 5 dni od dnia przedłożenia przez Odbiorcę  
ostatniego w danym miesiącu Protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego Załącznik nr 5 
do Umowy, będącego potwierdzeniem przyjęcia przez Odbiorcę bez zastrzeżeń wykonanej 
Dostawy
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z §4 ust. 6 Umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do Zapytania 
Ofertowego, dostawca zobowiązany będzie wystawiać Odbiorcy jedną fakturę miesięcznie, 
obejmującą wynagrodzenie za wszystkie wykonane bez zastrzeżeń Dostawy 
w poszczególnych miesiącach, dla każdej z lokalizacji.
Pytanie 2:
Proszę o informację, czy zapis może ulec zmianie poprzez obniżenie kary umownej do 1% 
wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia?
8.1 W razie niedochowania przez Dostawcę terminów, o których mowa w § 3 Umowy (dostawa 
wody zgodnie z harmonogramem)  oraz § 5 ust. 4 (wymiana towaru wadliwego w ciągu 3 dni 
roboczych) Umowy, Odbiorca będzie uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 
10% wartości danej Dostawy, za każdy dzień opóźnienia.
8.2 W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Dostawy, zgodnie z zasadami 
określonymi w Umowie, w szczególności dostarczenia towaru niezgodnego z § 1 ust. 2 Umowy 
(to są takie wytyczne jakościowe, ze woda jest źródlana itd.), Odbiorca będzie uprawniony do 
naliczenia kary umownej w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza zmiany zapisów § 8 ust. 1 Umowy, który otrzymuje następujące 
brzmienie
„W razie niedochowania przez Dostawcę terminów, o których mowa w § 3 Umowy oraz § 5 
ust. 4 Umowy, Odbiorca będzie uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 1% 
wartości danej Dostawy, za każdy dzień opóźnienia.”
Zamawiający nie wprowadza zmiany w umowy w zakresie zmniejszenia kary umownej 
określonej w § 8 ust. 2.
Pytanie 3:
Proszę o informację, czy wyrazicie Państwo zgodę na obniżenie kary do 10% i wprowadzenie 
zapisu lustrzanego?
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8.3 W przypadku odstąpienia przez Odbiorcę od Umowy, Odbiorca naliczy karę umowną w 
wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza zmianę zapisu § 8 ust. 3 Umowy, który otrzymuje brzmienie:
„W przypadku odstąpienia przez Odbiorcę od Umowy, zgodnie z § 10 ust. 1 lub 2 Umowy, 
Odbiorca naliczy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 Umowy.”
Pytanie 4:
Proszę o informację, czy możemy usunąć zapis z umowy?
8.4 W razie powierzenia wykonania Umowy podmiotom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody 
Odbiorcy, Odbiorca będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 5% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, każdorazowo
Odpowiedź:
Zamawiający nie wprowadza zmian w § 8 ust. 4 Umowy.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, Zamawiający przedłuża termin składania 
ofert do 15 czerwca do godziny 1200.

Z poważaniem

ROBERT GORGOSZ
NACZELNIK WYDZIAŁU 
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Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo
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