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WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Nr 5 

 
 

DOTYCZY: ZAPYTANIA OFERTOWEGO DLA POSTĘPOWANIA NA ROBOTY BUDOWLANE  O WARTOŚCI POWYŻEJ 

50 TYS. ZŁ. NETTO POD NAZWĄ: „Dostawa i montaż elektrowni fotowoltaicznych na 

obiektach należących do „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców  

w Stalowej Woli”. 

 

Zamawiający, tj. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Stalowej Woli, działając 

na podstawie pkt. 18 Zapytania ofertowego dla postępowania pod nazwą „Dostawa i 

montaż elektrowni fotowoltaicznych na obiektach należących do „Społem” Powszechnej 

Spółdzielni Spożywców w Stalowej Woli” przekazuje pytania i wyjaśnienia treści 

opublikowanego w dniu 30.06.2020 r. zapytania ofertowego nr 1/2020 (ogłoszenie nr 

1251955), tj.: 

 

Pytanie 1. 

Czy zamawiający dopuszcza zmianę postanowień we wzorze umowy w zakresie:  

1. zmiany sądu właściwego w ten sposób, że będzie on właściwy dla siedziby powoda, 

2. usunięcia w paragrafie 12 ust. 2 następującej treści „w szczególności, gdy na skutek 

nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający utraci całość lub część 

dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego.” 

3. zmiany w paragrafie 14 dotyczącym czasu na usunięcie awarii poprzez wydłużenie 

terminu z 3 dni na termin 7 dniowy? 

4. usunięcie w paragrafie 12 ust. 3: „Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę 

na potrącanie przez Zamawiającego wierzytelności z tytułu kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy.” 

5. usunięcie w paragrafie 13 ust. 1 pkt 4: „w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu.” 

6. wykreślenia na pierwszej stronie wzoru umowy odniesienia do zamówienia publicznego 

– zgodnie z informacjami w zamówieniu ofertowym do zamówienia nie stosuje się 

przepisów ustawy prawo zamówień publicznych 



7. wykreślenia w paragrafie 2 ust. 3 i 4: „i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił 

w przyszłości żadnych roszczeń”. 

 

Wyjaśnienie: 

Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza zmian wzoru umowy we wnioskowanym zakresie. 

Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza usunięcia w § 12 ust. 2 wnioskowanej treści.  

Ad.3. Zamawiający nie dopuszcza zmian wzoru umowy we wnioskowanym zakresie. 

Ad.4. Zamawiający nie dopuszcza usunięcia w § 12 ust. 3 wnioskowanej treści.  

Ad.5. Zamawiający nie dopuszcza usunięcia w § 13 ust. 1 pkt. 4 wnioskowanej treści. 

Ad.6. Zamawiający nie dopuszcza usunięcia na pierwszej stronie wzoru umowy 

wnioskowanej treści. W rozpatrywanym przypadku wybór wykonawcy nastąpi  

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia 

przeprowadzonego na podstawie procedur wynikających z  „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014 -2020”, a nie ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Ad.7. Zamawiający nie dopuszcza wykreślenia w § 2 ust. 3 i 4 wnioskowanej treści.  

 

Pytanie 2. 

Wykonawca nie zna treści umowy o dofinansowanie projektu, dlatego sugerowane jest 

wykreślenie odniesienia do umowy o dofinansowanie, które nie powinno znaleźć się  

w umowie w paragrafie 3 ust. 1 : „biorąc pod uwagę między innymi umowę o 

dofinansowanie projektu”. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający podtrzymuje zapis treści § 3 ust. 1 wzoru umowy. Przedmiotowy zapis 

dotyczy obowiązków stron umowy w zakresie sporządzenia i akceptacji harmonogramu 

rzeczowo – finansowego prac. Do tego celu nie jest niezbędna znajomość przez Wykonawcę 

treści umowy o dofinansowanie.    

 

 

 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego 

pozostają wiążące dla wszystkich oferentów i należy je uwzględnić 

w składanych ofertach.  


