
  
  

projekt „Szkutnia” finansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 
Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035 

Gdańsk, dnia 03.11.2020 r. 

dot. zapytania ofertowego numer ZK/7/FG/20/Szkutnia na dostawa narzędzi na potrzeby 

projektu „Szkutnia” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-

2021 Program Edukacja EOG/19/K3/W/0035. 

Zamawiający informuje, iż  wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.  

Pytanie 1.  

Czy Zmawiający dopuszcza zmianę w §3 ust.11 zd.2 umowy z: Wykonawca zobowiązany 

będzie do dostarczenia produktów wolnych od wad w terminie 1 dnia roboczego 

Zamawiającego na: Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do Zamawiającego 

produktów wolnych od wad w terminie 7 dni od dnia uznania przez Wykonawcę podstaw do 

uznania reklamacji i wymiany towaru.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 2.  

Czy Zmawiający dopuszcza zmianę w §3 ust.10 zd.2 umowy Wykonawca ma obowiązek 

wymienić towar na wolny od wad w terminie 1 dnia roboczego Zamawiającego na : 

Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany towaru  wolnego od wad w terminie 7 dni od 

dnia uznania przez Wykonawcę podstaw do wymiany towaru. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie 3.  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w §6 ust.4 umowy na następujące brzmienie: 

Zamawiającemu przysługuje prawo, w przypadku wielokrotnego i rażąco niewłaściwego 

wywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji niniejszej Umowy, do wstrzymania płatności, 

do czasu usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości.. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 4.  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w §7 ust.3.2 w ten sposób, że zostanie wykreślone 

zdanie: Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej mu ceny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 5.  

Czy Zamawiający dopuszcza 14-dniowy termin płatności licząc od dnia wystawienia faktury 

(we wzorze umowy nie ma takiego postanowienia, pomimo treści pkt.XI1.1.1 zapytania 

ofertowego)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część zapytania ofertowego i jest wiążąca dla 

wszystkich Wykonawców. 

Na oryginale podpis  

Paweł Buczyński – Wiceprezes Zarządu. 

………………………………………………………. 

(podpis osoby upoważnionej) 


