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Warszawa, dnia 06 września 2017 r.

BAF-WZPL.253.12.2017.5.ASz

WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowanie pn. „Wykonanie i dostarczenie materiałów edukacyjno-
promocyjnych na potrzeby realizacji zajęć edukacyjnych w ramach 
Projektu Kampania Kolejowe ABC” 
- nr sprawy: BAF-WZPL.253.12.2017

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579), zwanej dalej „ustawą PZP”, przekazuje treść pytań wniesionych w okresie 
od 31 sierpnia 2017 r. do 4 września 2017 r. wraz z wyjaśnieniami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie 1:
Na jakim koncie - z jakim oprocentowaniem będą przechowywane pieniądze wpłacone 
na poczet zabezpieczenia należytego wykonania?
Odpowiedź:
Rachunek prowadzony jest w Narodowym Banku Polskim. Aktualne oprocentowanie 
wynosi 0,53 %.
Pytanie 2:
W związku z tym, że będzie to kilkadziesiąt tysięcy złotych wnosimy o rozważenie 
wypłat częściowych, pomniejszających kwotę zabezpieczenia po każdorazowej dostawie 
częściowej uznanej za wykonaną należycie, a nie wypłatę jednorazową po zakończeniu 
realizacji, tj. w okolicach 30 września 2020 r.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę 
jest niezgodne z art. 150 ustawy PZP w zakresie ustalania i wnoszenia zabezpieczenia. 
Zamawiający informuje, że wniesienie zabezpieczenie w formie pieniądza jest tylko 
jedną z form, w jakich można wnieść zabezpieczenie, stosownie do art. 148 ustawy PZP.
Pytanie 3:
Jednocześnie wnosimy o zmiany zapisów umowy mówiących o karach umownych 
za opóźnienie dostawy liczonych od wartości brutto całego zamówienia, na karę liczonej 
od wartości ew. opóźnienia którejś z dziesięciu planowanych dostaw.
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że do każdej części przedmiotu zamówieni obowiązuje 
odpowiednio inny wzór umowy, do Części 1 – Załącznik nr 5 do SIWZ, do Części 2 – 
Załącznik nr 6 do SIWZ. Zamówienie w transzach dotyczy Części 2 i kary umowne dla 
tej części, zgodnie z § 7 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) naliczane będą 
od wartości brutto zamawianej partii produktów.
Pytanie 4:
Dodatkowo wnoszę o wprowadzenie zapisów w umowie odnośnie możliwej korekty cen 
poszczególnych produktów, które w znacznej części uzależnione są od aktualnych 
kursów walut. Trudno jest zabookować dziś stałą cenę, która będzie niezmienna przez 
trzy lata.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie przewiduje w umowie możliwości zmiany 
cen w związku ze zmianą kursów walut. Przedsiębiorca powinien skalkulować ofertę 
z uwzględnieniem wszelkich kosztów i ryzyk związanych z realizacją przedmiotu 
zamówienia.
Pytanie 5:
Czy Zamawiający gwarantuje zakup podanych w specyfikacji ilości produktów? Z jaką 
częstotliwością będą dokonywane zamówienia? Czy znakowania produktów będą różne 
w dostawach częściowych czy takie same?
Odpowiedź:
Zamawiający gwarantuje zakup podanych w specyfikacji ilości produktów.
Planowane są następujące dostawy: rok 2017 – dostawa w ramach części I oraz pierwsza 
dostawa w zakresie części II, rok 2018 – 4 dostawy w zakresie części II, rok 2019 – 
4 dostawy w zakresie części II, Rok 2020 – 2 dostawy w zakresie części II.
Znakowanie produktów w dostawach częściowych będzie takie samo.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

PRZEMYSŁAW SKUBISZ
DYREKTOR DEPARTAMENTU PRAW 

PASAŻERÓW
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 00
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Administracyjno - Finansowe
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