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Do Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania na ,,Dostawę 3 używanych, niskopodłogowych autobusów
miejskich, jednej marki, w tym: 1 autobusu jednoczłonowego o długości do 12 m
oraz 2 autobusów przegubowych o długości do 18 m dla Pżedsiębiorstwa
Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

Zgodnie z ań. 135 Ustawy z dnia 11 września 20't9 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U, z2O19, poz. 2019) Zamawiający - Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitarnej Społka
z ograniczoną odpowiedzialnością,42-622 Swierklaniec, ul. Parkowa 3 udziela odpowiedzi
na pytania, które wpłynęły od Wykonawców.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w treści umowy, stanowiącej załącznik
nr 6 do SI/VZ:

a) w §2 poprzez dopisanie pkt 5otreści:
,,Zamawiający nabywa własność przedmiotu umowy z dniem zapłaty caĘ ceny na
rzecz Wykonawcy, Strony wykluczają zapłatę ceny w drodze potrącenia
(kompensaty)",

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu SWZ poprzez dopisanie w treści
umowyw§2punktu5.

b,) w § 7 poprzez wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za wady fizyczne oraz
akceptację nowej treści § 7;

,Wykonawca odpowiada za przedmiot Umovvy z tytułu rękojmi na zasadach wynikłych
w przepisach kodeksu Cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedziaIność za wady
fizyczne zostaje wyłączona,
Zamawiający przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że Wykonawca nie udziela
gwarancji na przedmiot umowy".

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający Wraża zgodę na zmianę treści § 7 umovvy.

c) Czy Zamawiający dopuszcza w § 8 pkt 2 i 3 obniżenie wysokości kary umownej do 5%
wańości przedmiotu umovĘ/ netto.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający 'vqyruża zgodę na zmianę treści § 8 pkt 2 i 3 umowy.



d) Czy Zamawiający dopuszcza w § 8 pK 6 obniżenie łącznej wysokości kar umownych
do 15o/o wańości przedmiotu umowy netto

ffiffiffiffi
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 8 pK 6 umowy,

e) Zmianę bnmienia § 9 poprzez dopisanie w pkt 't :

1- ,, Z powyższego prawa Zamawiający może skorzystać w terminie do 7 dni od
przeprowadzenia badania wstępnego, o którym mowa w § 4".

2. ,, skreślenie pkt.2 w całości.".

ffiffi
1. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy w § 9 pkt 1.
2. Nie, Zamawiający nie wyraza zgody na skreślenie pK 2.

Zgodnie z art. 137 Ustawy z dnia 11 wżeśnia 2019 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U,z2019,poz.2019)ZamawiĄący - Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitarnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji
warunków zamówienia - vltzoęe umowy:

Zmiana nr 1:

Załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy. Zmienia się § 2 dodając kolejny nowy punkt 5 o
następującej treści:

5. Zamawiający nabywa vilasność przedmiotu umowy z dniem zapłaty całej ceny na rzecz
Wykonawcy. Strony wykluczĄązapłatę ceny w drodze potrącenia (kompensaty),

Zmiana nr 2,,

Załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy. Zmienia się § 7, który otzymuje następujące
brzmienie:

Wykonawca odpowiada za pzedmiot Umowy z tytułu rękojmi na zasadach wynikłych w
przepisach kodeksu Cywilnego, z t\!m zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za wady
fizy czne zostaje wyłączona.
Zamawiający pzyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że Wykonawca nie udziela
gwarancji na przedmiot umowy.

Zmiana nr 3:

Załącznik nr 6 do SWZ - wzór umowy, Zmienia się treść § 8 pkt 2 i 3 na następującą.

2. W przypadku, gdy zwłoka w dostawie autobusu przekroczy 30 dni Zamawiającemu
oprócz kary umownej przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, a
Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 5 % wańości przedmiotu
umowy netto określonego w § 2 ust. 1umowy.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy pzez ZamawiĄącago z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umown{ w wysokości 5% wańości
przedmiotu umowy netto określonego w § 2 ust. 1 umow!.

Zmiana nr 4,.

Załącznlknr 6 do SWZ - wzór umowy. Zmienia się treść § 8 pkt 6 na następującą,

6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekoczyć 15% wartości przedmiotu
umowy netto określonego w § 2 ust. 1umowy,



Zmiana nr 5:

Załącznlk nr 6 do SWZ - wzór umowy. Zmienia się treść § 9 pkt 1 na następująą,

ZamawiĄący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia, że
pzedmiot umowy nie spełnia warunków ustalonych w umowie i opisie przedmiotu
zamówienia.
Z powyższego prawa Zamawiający może skorzystać w terminie do 7 dni od
przeprowadzenia badania wstępnego, o którym mowa w § 4.

Powyższe zmiany nie powodują konieczności przedłużania terminu składania ofeń.
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