
ZP 779/18 

   

 
      W Y K O N A W C Y 

                       WYJAŚNIENIE  I ZMIANA  TREŚCI  SIWZ  

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.  Zakup i dostawa wody mineralnej dla jednostek garnizonu mazowieckiego  

- Nr rejestru postępowań: 23/18 

 

 

 W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r.  

z póż. zm. (Dz. U. z  2017r. poz. 1579)  wyjaśnia: 

 

Pytanie: 

w związku z opublikowaniem postępowania na zakup wody mineralnej i źródlanej proszę  

o udzielenie następujących informacji. 

1.) Czy woda o poj. 0,5l będzie dokładana do palet z wodą 1,5l ? Czy też będą to niezależne 

dostawy? 

Odpowiedz: Woda o poj. 0,5 l nie będzie dokładana do palet z wodą o poj. 1,5 l.  

Będą to niezależne dostawy. 

 

2.) Czy rozładunek wody w poszczególnych miejscach dostaw odbywa się na poziom posadzki ? 

Odpowiedz:  Rozładunek wody w poszczególnych miejscach dostaw  odbywa się na 

poziomie posadzki. Niezbędny pojazd wyposażony w windę. 

 

3.) Ponieważ woda transportowana jest na paletach Euro czy przygotowani są Państwo  

do wymiany palet w stosunku 1:1 przy dostawie ? 

Odpowiedz:  Zamawiający  nie jest przygotowany  do wymiany palet Euro w stosunku 1:1 

przy dostawie. 

 

4.) W umowie brak zapisów o postępowaniu z paletami Euro.? W związku z tym proszę  

 o wprowadzenie do umowy zapisu regulującego obrót paletami. 

  Odpowiedz: Zamawiający wprowadza do umowy w §4 pkt.4 zapis o treści  ,,W przypadku 

dostaw wody na Euro paletach, Wykonawca może odbierać je sukcesywnie z kolejnymi dostawami lub 

jednorazowo na zakończenie obowiązywania umowy.” 

 

 

                     Z poważaniem 

 
                         KIEROWNIK 

         Sekcji Zamówień Publicznych 

           KWP z siedzibą w Radomiu 

               /-/ mgr Julita Dudzińska 

 

 

Załączniki – 1/2 

 

 

 
              Sekcja Zamówień Publicznych 
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu 

   ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom 

 
   dokument wytworzył : Małgorzata Wójcik 



         Umowa po zmianie  

 

UMOWA   NR  ……………             
 

 

      Zawarta w dniu ………………... zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych pomiędzy Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką 

Policji  

zs. w Radomiu, ul.11-go Listopada 37/59 reprezentowaną przez: 

 

1. mł. insp. Mirosława Jedynaka   -Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego  

                                                                          Policji zs. w Radomiu 

2. przy kontrasygnacie 

mł. insp  mgr Anny Cichockiej   -Głównego Księgowego - Naczelnika Wydziału 

                                                                         Finansów KWP zs. w Radomiu  
 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,  a 

……………………………………………..……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..………. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………. 

………………………………………. 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie art. 39 (przetarg nieograniczony), nr sprawy ……………… 

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zakup oraz dostarczanie średniozmineralizowanej wody 

mineralnej gazowanej, lekko gazowanej i niegazowanej w butelkach plastikowych 

typu PET o pojemności1,5l i 0,5l dla Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu 

 i jednostek garnizonu mazowieckiego - określona w opisie przedmiotu zamówienia  

w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część umowy. 

2. Umowa zostaje zawarta na okres 18 miesięcy od dnia jej zawarcia. 

3. Dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy o maksymalnie 6 miesięcy  

w sytuacji niewyczerpania przez Zamawiającego przewidywanej ilości przedmiotu 

umowy przy zachowaniu jej wartości. 

 

TERMIN I MIEJSCE WYKONYWANIA UMOWY 

 

§ 2 

1. Dostarczanie towaru będzie następowało częściami – do każdej z jednostek 

wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 



2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia żądanej ilości wody w ciągu 14 dni od 

daty otrzymania zamówienia przesłanego pocztą elektroniczną lub faxem. 

3. Dostawa winna być zrealizowana w dni robocze w godzinach  8.00 – 14.00 tj. od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Dostawy towaru następować będą transportem własnym Wykonawcy na jego koszt 

(wraz z rozładunkiem), w miejsce wskazane w zamówieniu otrzymanym od 

Zamawiającego. 

5. Każda z dostaw zostanie potwierdzona na miejscu dostawy na dokumencie WZ 

załączonym do faktury VAT przez obydwie strony umowy w dniu dostawy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury w dniu dostawy towaru. 

7. W przypadku dostaw częściowych do poszczególnych jednostek Policji, Wykonawca 

wystawi faktury VAT za każdą z dostaw odrębnie. 

 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

                                                                                                                                                                                             

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za towar w kwocie 

brutto  

 ……………… zł ( słownie: ………………………………………………………….. ) 

2. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych  wody objętych niniejszą 

 umową przez cały okres jej realizacji. 

3. Zapłata nastąpi przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury 

VAT na  rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Zamawiający może w ramach wykonania umowy zamówić mniejszą od 

przewidywanej 

 w załącznikach nr 2a – 2e do umowy ilość towaru, nie mniej jednak niż 80% 

 przewidywanej ilości towaru. Odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wówczas 

 wynagrodzenie, a Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać wobec 

Zamawiającego  żadne roszczenia. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia z terminem ważności 

nie  krótszym niż 11 miesięcy, licząc od daty jego dostawy. 

2. Ilość zamawianej wody 1,5l będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego, nie mniej 

jednak  

niż 1 paleta (504 szt.), z możliwością zamówienia na jednej palecie dwóch rodzajów 

wody spośród wody gazowanej, lekko gazowanej i niegazowanej w stosunku 1:1 

(252 szt. / 252 szt.) 

3. Ilość zamawianej wody 0,5l będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego, nie mniej 

jednak  niż opakowanie zbiorcze ( max 24 szt.) 

4. W przypadku dostaw wody na Euro paletach, Wykonawca może odbierać je 

sukcesywnie  

      z kolejnymi dostawami lub jednorazowo na zakończenie obowiązywania umowy. 

 

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

    

§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru, jeżeli jego, jakość 

budzi zastrzeżenia. 



2. W razie stwierdzenia wad Zamawiający złoży stosowną reklamację Wykonawcy, 

który udzieli odpowiedzi na nią w ciągu 3 dni od jej otrzymania a po bezskutecznym 

upływie terminu reklamacji uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem 

Zamawiającego. 

3. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca jest zobowiązany do wymiany towaru 

na wolny od wad w ciągu 7 dni od dnia uznania reklamacji. 

4. Wykonawca nie może żądać zapłaty za przedmiot umowy, do czasu usunięcia wad 

jakościowych. 

 

§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) 10% wartości brutto nie dostarczonego towaru, gdy Zamawiający odstąpił od umowy 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 

b) 10% wartości brutto nie dostarczonego towaru, gdy Wykonawca odstąpi od umowy 

z powodu okoliczności, za które nie odpowiada Zamawiający 

c) 0,5% wartości brutto dostawy towaru nie wydanego w terminie o którym mowa 

w §2 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

d) 0,5% wartości brutto dostawy towaru z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

w dostarczeniu towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego. 

2. Zamawiający może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu 

faktury za realizację przedmiotu umowy. 

 

§ 7 

Niezależnie od kar wymienionych w §6 Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości poniesionej 

szkody. 

 

§ 8 

Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki może wyznaczyć dodatkowy termin 

dostarczenia towaru, nie rezygnując z kary tytułem odszkodowania. 

 

§ 9 

 

1. 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 zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy także w przypadku, gdy 

Wykonawca w sposób istotny naruszy umowę, a w szczególności: 

1. zwłoka dostarczenia towaru przekroczy 7 dni kalendarzowych 

2. nie wywiązuje się z obowiązku o którym mowa w § 5 ust.3 

             - w terminie 30 dni od stwierdzenia tych naruszeń. 

3. W przypadkach    o   których   mowa   w  ust. 1 i 2   Wykonawca  może   żądać   

wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z tytułu  wykonania części umowy. 

 

 

 



 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

   

       § 10 

 

1.   Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

przypadku       

      zmiany:     

a)  stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za płacę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

2.    W przypadkach, o których mowa w ust. 1 zmiana wymaga wniosku jednej ze stron 

umowy. 

3.    W przypadku, o których mowa w ust. 1 pkt a wysokość zmiany wynagrodzenia 

odpowiadać 

       będzie wysokości zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

4.    W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt b i c, Strona wnioskująca o zmianę  

       wynagrodzenia obowiązana jest wykazać drugiej stronie czy i jaki wpływ zmiany te będą  

       miały na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

5.    Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga formy pisemnej pod rygorem  

       nieważności.    

6. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności  

       i obowiązywać będą od dnia podpisania przez Strony aneksu w tym zakresie. 

               

 

 

 

§ 11 

 

Dla zapewnienia prawidłowego współdziałania przy wykonaniu umowy strony 

wyznaczaj: Pana(ią) …………………………………………………………… 

reprezentującego(ą) Wykonawcę oraz Katarzynę Fokt reprezentującą Zamawiającego 

 tel. 048 345 ……………………. 

 

 

§ 12 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy 

Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego . 

 

§ 13 

 

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową rozstrzygać będzie sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



 

 

 

§ 14 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. Każdy egzemplarz ma tę samą moc prawną. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                           WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 


