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Poznań, 14.08.2018 r. 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zakup szkła laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych i drobnego 

wyposażenia. 

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierające następujące pytania: 

 

Wniosek nr 1 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy § 2 ust. 6 umowy. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 2 ust. 6 umowy na następujące: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia towaru - zgodności ilości elementów oraz ich jakości w 
dniu dostawy. Odbiór jakościowy i ilościowy odbędzie się poprzez podpisanie przez strony protokołu 
zdawczo-odbiorczego”? 
Uzasadnienie: 
Zamawiający przewidział długi, 7-dniowy termin na sprawdzenie zgodności dostawy. Zamawiający powinien 
sprawdzić towar w dniu dostawy i podpisać lub odmówić podpisania protokołu odbioru z uwagi na fakt, że 
do czasu odbioru towaru przez Zamawiającego, odpowiedzialność za niego ponosi Wykonawca, a po 
dostarczeniu towaru do Zamawiającego Wykonawca nie będzie w stanie przez 7 dni kontrolować tego, co 
dzieje się z przedmiotem zamówienia. W tej sytuacji prosimy o dokonanie wnioskowanej zmiany. 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 2 
Dotyczy § 6 umowy. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści § 6 umowy na następującą: 
„Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne towarów, które 
istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy 
sprzedanej w tej samej chwili, oraz za wady prawne.” 
Uzasadnienie: 



oznaczenie sprawy:  WAT.272.1.10.2018 

Strona 2 z 2 

 

          

Obecne brzmienie zapisu może sugerować, iż Wykonawca ma odpowiadać za wady przedmiotu umowy, 
nawet te, powstałe z winy Zamawiającego np. na skutek niewłaściwego użycia przedmiotu umowy. Stąd 
proponowana zmiana zapisu § 6 umowy, która odpowiada treści art. 559 i art. 5563 Kodeksu cywilnego. 
Zwracamy się o niezwłoczne udzielenie wyjaśnienia ze względu na ubiegające terminy proceduralne. 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie. 

 

 
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska 
Waldemar Kołaski 

 


