
 

 

Katowice, 26.08.2018 

 

W związku z opublikowanym zapytaniem ofertowym nr 01/07/2018 dot. dostawy 

urządzeń i sprzętu laboratoryjnego oraz zestawu szkła w ramach projektu pt. „Rozwój 

infrastruktury B+R dla opracowania i wdrażania nowych procesów technologicznych 

przetwarzania tworzyw sztucznych, w celu produkcji regranulatów” w ramach Działania 2.1 

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 zostały zgłoszone pytania od potencjalnych 

Wykonawców oraz udzielono następujących odpowiedzi. Zamawiający również 

doprecyzowuje zapisy Zapytania ofertowego nr 01/07/2018. Wskazane poniżej 

informacje są wiążące dla Oferentów. 

 

Wprowadzane zmiany do Zapytania Ofertowego nr 01/07/2018 

1. Do pkt. VII Dodatkowe informacje wprowadza się podp. 7. o brzmieniu  „Umowa 

zawarta z Wykonawcą będzie zastrzegać, że Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia 

zamówienia w kilku częściach. Wykonawca będzie zobligowany zawiadomić Zamawiającego 

o zamiarze dostawy w terminie nie krótszym, niż 5 dni przed proponowanym terminem 

dostawy. Wykonawca w zawiadomieniu musi poinformować o planowanych do dostarczenia 

przedmiotach oraz oświadczyć o ich zgodności z Załącznikiem 3 do Zapytania Ofertowego nr 

01/07/2018. Zamawiającemu przysługuje prawo do wyznaczenia innego terminu dostawy w 

granicach 3 dni roboczych od wskazanej daty przez Wykonawcę.”  

 

2. W związku z powyższym usunięto zdanie „( do uzgodnienia przy podpisywaniu 

umowy)” w  pkt. II Opis przedmiotu zamówienia podp. 2. Dodatkowe dane o przedmiocie 

zamówienia. 

 

3. Do pkt. VII Dodatkowe informacje wprowadza się podp. 8. o brzmieniu: 

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania 

ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i 

przypadkach: 

a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od 

towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm), które wejdą 

w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu 

Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania 

wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź 

zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie 

kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. 

Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego wynagrodzenia 

wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz przekazał 

Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż w 

ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy; 



 

b) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania 

umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku, termin 

wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres 

niezbędny do usunięcia skutków skazanych przyczyn oraz prawidłowego zrealizowania 

przedmiotu umowy; 

c) zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te 

wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

d) zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy 

Zamawiającego z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, jeżeli zmiany takie nastąpią po 

udzieleniu zamówienia; 

e) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu umowy; 

f) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, 

a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony umowy; 

g) działania siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości zamówienia; 

h) działania osób trzecich, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. 

W związku z powstałymi zmianami Zamawiający załącza zaktualizowany dokument 

„Zapytanie ofertowe nr 01/07/2018.” 

 

Wprowadzone zmiany do załącznika nr 1 Formularz Oferty  

1. Do załącznika nr  1 Formularz Oferty dodano oświadczenie nr VI „Oświadczam, iż  

akceptuje ustanowione w Zapytaniu Ofertowym nr 01/07/2018 warunki zmiany umowy.” 

Oświadczenie dot. warunków zmiany umowy przedstawionych powyżej. 

2. Usunięto zapis „Ewentualna możliwość przedłużenia terminu na dostarczenie 

przedmiotu Zapytania ofertowego zostanie dokonana po uprzedniej zgodzie Zamawiającego.” 

 

Do Zapytania Ofertowego nr 01/07/2018 zamieszczono nowy wzór zał. nr 1 Formularz Oferty 

– Oferenci zobowiązani są do złożenia oferty na nowym wzorze. W przypadku jeżeli do 

Zamawiającego wpłynie Oferta na starym wzorze, Zamawiający wezwie Oferenta do 

poprawy Oferty – poprawa oferty może dotyczyć tylko i wyłącznie przeniesienia oferty na 

nowy wzór ( nie mogą ulec zmianie dane wskazane na ofercie). 

 

Pytania oferentów i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące opisu przedmiotu zamówienia 

zostały opublikowane w pliku PDF, w sekcji „Pytania i odpowiedzi”.  

 

W związku z pojawieniem się pytań oraz udzieleniem odpowiedzi Zamawiający wydłuża 

okres na składanie ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia.  

 

Nowy termin składania ofert upływa: 07.09.2018  r. godz.16:00 p.m. 

Pozostałe warunki zapytania ofertowego nr 01/07/2018 nie ulegają zmianie. 
 


