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ZTM.EZ.3310.17.2020                                                                  

Poznań, 10 października 2020r. 

 

Wszyscy zainteresowani 

 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

„Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu”  

 

Zamawiający, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, stosownie do zapisów art. 38 ust. 1, 2 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z zm.), poniżej udziela odpowiedzi 

na zapytanie: 

 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy: Załącznik nr 7 - Projekt umowy. Par.8. Wykonawca zwraca się z prośba o obniżenie kar umownych, gdyż kara 

w obecnej wysokości jest ponadstandardowo wysoka i nie pełni swojej roli dyscyplinującej. Wykonawca jest zmuszony 

przekalkulować cenę, co może spowodować znaczący wzrost kosztów dodatkowych obciążających cenę oferty.  

Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kary § 8 ust 3 pkt 1,2,3 z 2 % na 0,2% 

Odpowiedź: Podtrzymujemy obowiązujące zapisy SIWZ w tym zakresie. W opinii Zamawiającego tych zapisów nie 

można ocenić jako rażących. 

 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy: Załącznik nr 7 - Projekt umowy. Par. 10 ust. 2. Wykonawca wnosi o określenie minimalnych ram czasowych 

warunkujących prawo do skorzystania przedmiotowego zapisu dot. odstąpienia od umowy, gdyż w obecnym 

brzmieniu zapis daje Zamawiającemu uprawnienie odstąpienie od umowy nawet przy opóźnieniu 1 dniowym. 

Wykonawca apeluje o uszczegółowienie zapisu poprzez wprowadzenie doprecyzowania  o okresie min. 7 dni 

niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków. 

Odpowiedź: Podtrzymujemy obowiązujące zapisy SIWZ w tym zakresie. W opinii Zamawiającego tych zapisów nie 

można ocenić jako rażących, a są to sprawy w pełni zależne od woli wykonawcy. 

 

Jednocześnie Zamawiający, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, stosownie do zapisów art. 38 ust. 4  

w związku z art. 12 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z 

zm.), dokonuje zmiany terminów wyznaczonych w SIWZ a tym samym modyfikacji SIWZ w następujących miejscach: 

 

1) Punkt 10.1.19.2 przyjmuje następujące brzmienie: „Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Dostawa 

sprzętu teleinformatycznego na po-trzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu”, nie otwierać przed: 

13.11.2020 r. godz. 11:00, ZTM.EZ.3310.17.2020”.” 

2) Punkt 11.1 przyjmuje następujące brzmienie: „Termin składania ofert upływa w dniu 13.11.2020 r. r. o godz. 

10:00” 

3) Punkt 11.4 przyjmuje następujące brzmienie: „W przypadku składania ofert papierowych - należy je 

dostarczyć do siedziby Zamawiającego – Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 

Poznań, Kancelaria Urzędu, pok. 021, parter, w godzinach urzędowania – 7:30- 15:30 od poniedziałku do 

piątku i zaadresować: „Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w 

Poznaniu. Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.17.2020. Nie otwierać przed 13.11.2020 r. r. o godz. 11:00” 

http://www.ztm.poznan.pl/
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4) Punkt 11.6 przyjmuje następujące brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2020 r. r. o godz. 11:00” 

5) Punkt 11.6.1 przyjmuje następujące brzmienie: „Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 
– Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, w siedzibie Zamawiającego – 
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, pok. 314, III piętro. Informujemy że 
w związku z ograniczonym dostępem w celu uczestnictwa w czynności otwarcia ofert należy co najmniej 10 
minut przed wyznaczoną godziną otwarcia ofert zgłosić takie zapotrzebowanie pracownikowi ochrony w holu 
na parterze w siedzibie Zamawiającego” 

 

 

 

 

 Z poważaniem 
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