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Popielów, dnia 11.01.2022 r. 

Gmina Popielów 

ul. Opolska 13 

46-090 Popielów 

BOS.271.19.2021.TJ 

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO / PRZESUNIĘCIE 

TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

Dotyczy postępowania pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu - Laboratoria 

Przyszłości - do szkół z terenu Gminy Popielów” opublikowanego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod numerem nr 2021/BZP 00340597/01 z dnia 2021-12-31. 

I. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego pytaniami zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2020r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 z dnia 2021.06.24 z późn. zm.) – 

dalej ustawa Pzp, poniżej zamieszczam treść pytań wraz z odpowiedziami. Odpowiedzi na pytania 

stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

1. Treść pytań jest następująca: 

Pytanie 1 

Firma Nowa Szkoła Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę kryterium 

oceny ofert w ww. postępowaniu, a tym samym zmianę zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ) oraz zmianę warunków umowy. 

W rozdziale 17.1 SWZ Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert wskazał termin dostawy,  

za który Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów, przy czym, zgodnie z rozdziałem 17.4 

pkt 3) punktacja przyznana Wykonawcy w ramach tego kryterium jest różna i kształtuje się w ten 

sposób, że za zadeklarowanie dostawy zamówienia w terminie do 30 dni Wykonawca otrzymuje 

maksymalną liczbę 20 punktów, za zadeklarowanie zrealizowania zamówienia w terminie od 31  

do 60 dni Wykonawca otrzymuje 10 punktów, natomiast za zadeklarowanie realizacji przedmiotu 

umowy w terminie od 61 do 90 dni Wykonawca nie otrzymuje punktów ramach tego kryterium. 

Wnosimy o wydłużenie maksymalnego terminu realizacji zadania do 120 dni, a tym samym zmianę 

punktacji przyznawanej w tym kryterium.  

Wskazany w SWZ wymóg zrealizowania zamówienia w terminie 90 dni dla większości Wykonawców 

nie jest możliwy do spełnienia. Wynika to ze specyfiki programu Laboratoria Przyszłości, w ramach 

którego zamówienie zostanie udzielone. Program ten obejmuje swoim zasięgiem bardzo dużą liczbę 
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placówek oświatowych, a asortyment, który może zostać sfinansowany w jego ramach jest ściśle 

określony. Wymóg wydatkowania minimum 60% przyznanych środków jeszcze w 2021 roku sprawił, 

że na rynku zaistniało ogromne zapotrzebowanie na wyposażenie ujęte Programie, któremu  

to zapotrzebowaniu rynek nie był i w najbliższym czasie nie będzie w stanie sprostać. Stany 

magazynowe polskich dystrybutorów wielu z produktów ujętych w Programie wyczerpały się,  

a nowe dostawy planowane są dopiero na nadchodzące miesiące.  

Dodatkową przeszkodą jest sytuacja epidemiologiczna, która ma miejsce zarówno w Polsce jak  

i na świecie. Konsekwencje trwającej obecnie czwartej fali pandemii COVID-19 są wyraźnie 

odczuwalne w sektorze handlowym, przede wszystkim jako zmniejszenie możliwości logistycznych 

przedsiębiorstw. Zarówno w transporcie morskim, powietrznym, jak i lądowym, występują duże 

utrudnienia, które negatywnie wpływają na terminy realizacji zamówień. Okres oczekiwania  

na dostawy, w szczególności na towary sprowadzane z zagranicy, a także na komponenty niezbędne 

do produkcji w Polsce, jest wydłużony. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym wydaje się wydłużenie terminu realizacji do 120 dni. 

W związku z tym wnosimy oraz o ustalenie punktacji według poniższej tabeli: 

L.p. 

Wykonawca może zaproponować 

termin dostawy w następujących 

okresach [dni kalendarzowe od 

dnia podpisania umowy] 

Faktyczna ilość punktów jaka 

zostanie przyznana Wykonawcy 

za zaproponowane kryterium T 

[punkty] 

1. 90 do 100 20 

2. 101 do 110 10 

3. 111 do 120 0 

 

Takie ustalenie terminów realizacji zamówienia pozwoli na dostosowanie kryteriów oceny ofert 

do realnej sytuacji rynkowej oraz umożliwi  przeprowadzenie postępowania w sposób zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, które są jednymi  

z naczelnych zasad obowiązujących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

W związku z powyższym wnosimy o zmianę punktacji przyznawanej w ramach kryterium „termin 

dostawy” zgodnie ze wskazanymi powyżej zapisami. 

Pytanie 2 

Ponadto wnosimy o zmianę zapisów Rozdziału VIII, §2 załącznika nr 2 do SWZ: Projekt umowy: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) w przypadku odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od niniejszej umowy 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy (przyczyny niezależne od Zamawiającego), 

niezależnie od stopnia zaawansowania, 40 % wynagrodzenia brutto określonego  

w Rozdziale VI § 1 ust. 1 niniejszej umowy;  

2) za zwłokę w zakończeniu całego przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki liczony od granicznego umownego terminu zakończenia realizacji zamówienia 

określonego w Rozdziale I § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto;  

3) za zwłokę w usunięciu wad, usterek lub uszkodzeń stwierdzonych przy odbiorze lub  

w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto  
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za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego 

na ich usunięcie, do dnia ich usunięcia; 

 

Wnosimy o zmniejszenie wysokości kar, a tym samym zmianę powyższego zapisu na: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:  

1) w przypadku odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od niniejszej umowy 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy (przyczyny niezależne od Zamawiającego), 

niezależnie od stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia brutto określonego w 

Rozdziale VI § 1 ust. 1 niniejszej umowy;  

2) za zwłokę w zakończeniu całego przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki liczony od granicznego umownego terminu zakończenia realizacji zamówienia 

określonego w Rozdziale I § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto;  

3) za zwłokę w usunięciu wad, usterek lub uszkodzeń stwierdzonych przy odbiorze lub w 

okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 

ich usunięcie, do dnia ich usunięcia; 

Prośbę swą motywujemy tym, iż kary umowne są rażąco wysokie w porównaniu do: 

• wartości zamówienia 

• spowodowanych ewentualnych strat u Zamawiającego 

• innych umów zawieranych w ramach stosunków handlowych, w tym  zamówień 

publicznych. 

Zmniejszenie kar spowoduje wyrównanie pozycji Zamawiającego i Wykonawcy, co jest wymagane 

przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych. 

Pytanie 3 

Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie treści załącznika nr 1 c do SWZ – 

Zestawienie parametrów dla zadania nr 3. W pozycji 37. – stolik meblowy, Zamawiający podał 

preferowane wymiary stolika jako 822 x 69 cm. Bardzo prosimy o informację, czy podane wymiary  

są prawidłowe i czy Zamawiającemu istotnie chodziło o stół o długości ponad 8 metrów. Jeśli podane 

przez Zamawiającego wymiary są prawidłowe, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści 

zaoferowanie kilku stołów, które po złączeniu będą miały taki wymiar. 

Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej 

kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, zostało zamieszczone na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.popielow.pl/193/110/przetargi.html. 

2. Stanowisko Zamawiającego: 

Odpowiedź 1 

Zamawiający oceniając uzasadnienie postanowił zmienić zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia 

w zakresie kryteriów oceny ofert. 

https://bip.popielow.pl/193/110/przetargi.html
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Odpowiedź 2 

Zamawiający oceniając uzasadnienie postanowił zmienić zapisy w załączniku nr 2 do SWZ  

tj. projekcie umowy: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy (przyczyny niezależne od Zamawiającego), niezależnie od stopnia 

zaawansowania, 10 % wynagrodzenia brutto określonego w Rozdziale VI § 1 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

2) za zwłokę w zakończeniu całego przedmiotu zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

liczony od granicznego umownego terminu zakończenia realizacji zamówienia określonego  

w Rozdziale I § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 

brutto; 

Odpowiedź 3 

Poprawny preferowany wymiar stolika meblowego to 82 x 69 cm. 

II. PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zapytania do SWZ, Zamawiający na podstawie art. 286 

ust. 3 ustawy Pzp przesuwa termin wyznaczony na składanie i otwarcie ofert. Nowy (aktualny) 

termin składnia ofert to 21.01.2022 r. godz. 11.00, otwarcie 21.01.2022 r. godz. 12.00. 

III. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W związku ze zmianą terminu składania ofert, na podstawie art. 286 ust. 3 Zamawiający modyfikuje 

zapisy SWZ w następującym zakresie: 

1. Rozdział 5, było zapisane: 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia (dostawy) do 90 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy. 
Przekazanie asortymentu nastąpi maksymalnie w terminie do 90 dni kalendarzowych od daty 
zawarcia umowy. 
UWAGA: TERMIN REALIZACJI (DOSTAWY) JEST JEDNYM Z KRYTERIÓW OCENY OFERT! 
Powinno być: 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia (dostawy) do 120 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy. 
Przekazanie asortymentu nastąpi maksymalnie w terminie do 120 dni kalendarzowych od 
daty zawarcia umowy. 
UWAGA: TERMIN REALIZACJI (DOSTAWY) JEST JEDNYM Z KRYTERIÓW OCENY OFERT! 

2. Rozdział 14 pkt. 14.3. SWZ, było zapisane: 
„Termin składania ofert: 14.01.2022 r. do godz. 11:00” 
Powinno być: 
„Termin składania ofert: 21.01.2022 r. do godz. 11:00” 

3. Rozdział 14 pkt. 14.4. SWZ, było zapisane: 
„Termin otwarcia ofert: 14.01.2022 r. godz. 12:00” 
Powinno być: 
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„Termin otwarcia ofert: 21.01.2022 r. godz. 12:00” 
4. Rozdział 15 pkt. 15.1. SWZ, było zapisane: 

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 12.02.2022 r.” 
Powinno być: 
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.02.2022 r.” 

5. Rozdział 17 pkt. 17.4. ppkt. 3 SWZ, było zapisane: 
3)kryterium „Termin dostawy” – waga 20 %, maksymalna ilość 20 pkt: 

L.p. Wykonawca może zaproponować 

termin dostawy w następujących 

okresach [dni kalendarzowe od dnia 

podpisania umowy] 

Faktyczna ilość punktów jaka zostanie 

przyznana Wykonawcy za zaproponowane 

kryterium T [punkty] 

1. 30 20 

2. 31 do 60 10 

3. 61 do 90 0 

− Zamawiający określa, że maksymalny wymagany okres realizacji zamówienia 

wynosi 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Oferta z terminem 

dostawy dłuższym niż wymagany zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ 

(na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy). 

− Wykonawca może zaproponować termin dostawy krótszy niż 30 dni 

kalendarzowych, jednak w tym przypadku dla celów oceny oferty Zamawiający 

uzna, że wykonawca zaoferował 30 - dniowy termin wykonania zamówienia. 

− W przypadku braku podania terminu dostawy w ofercie, Zamawiający odrzuci 

ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy; 

Powinno być: 
3)kryterium „Termin dostawy” – waga 20 %, maksymalna ilość 20 pkt: 

L.p. Wykonawca może zaproponować 

termin dostawy w następujących 

okresach [dni kalendarzowe od dnia 

podpisania umowy] 

Faktyczna ilość punktów jaka zostanie 

przyznana Wykonawcy za zaproponowane 

kryterium T [punkty] 

1. 80 20 

2. 81 do 100 10 

3. 101 do 120 0 

− Zamawiający określa, że maksymalny wymagany okres realizacji zamówienia 

wynosi 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Oferta z terminem 

dostawy dłuższym niż wymagany zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ 

(na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy). 

− Wykonawca może zaproponować termin dostawy krótszy niż 80 dni 

kalendarzowych, jednak w tym przypadku dla celów oceny oferty Zamawiający 

uzna, że wykonawca zaoferował 80 - dniowy termin wykonania zamówienia. 
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− W przypadku braku podania terminu dostawy w ofercie, Zamawiający odrzuci 

ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy; 

6. Załącznik nr 1C otrzymuje brzmienie wg załącznika do niniejszego pisma. 
7. Załącznik nr 5C otrzymuje brzmienie wg załącznika do niniejszego pisma. 
8. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie wg załącznika do niniejszego pisma. 
9. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie wg załącznika do niniejszego pisma. 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Przedmiotowe zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu. 

Załączniki:  
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP,  
2. Załącznik nr 1C Zestawienie asortymentu dla zadania cz. nr III – POPRAWIONY,  

3. Załącznik nr 5C Zestawienie parametrów dla zadania cz. nr III – POPRAWIONY, 

4. Załącznik nr 2 – POPRAWIONY, 

5. Załącznik nr 3 – POPRAWIONY. 

  Wójt Gminy 

/-/ Sybilla Stelmach 

……........................................... 
(podpis kierownika zamawiającego 
lub osoby upoważnionej) 
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