
 
Warszawa, dnia 31-10-2018 

 
 ……………………………………………… 

 
  (Wykonawcy, Internet) 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na Zapytanie Nr 1- znak sprawy 10/ZP/2018FL   
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych na Usługę zbioru materiału roślinnego gatunków rzadkich i zagrożonych 
flory Polski ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej oraz dostarczenie 
zebranego materiału roślinnego do siedziby Zamawiającego w celu realizacji działań 
pn. „Utworzenie Banku Nasion rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” i 
„Utworzenie Banku DNA rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” na potrzeby 
projektu pn.: FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 
zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski (znak sprawy 
5/ZP/2018FL)  finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.) udzielamy 
odpowiedzi na pytania. 
 

Zapytanie nr 1 
Pytanie nr 1 
Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu w § 6 pkt 13 - wzór umowy (Załącznik nr 7 do 
SIWZ): 
„W przypadku odstąpienia od umowy w mocy pozostają postanowienia 
zobowiązujące Wykonawcę do zapłaty kar umownych naliczonych  przed 
odstąpieniem od umowy” 
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego nie można kumulować roszczenia o 
zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia z przewidzianymi w umowie 
karami w związku z odstąpieniem od umowy (Sygn. akt III CZP 39/12) 
 
Odpowiedź: Zamawiający skreśla zapis w § 6 pkt 13 we wzorze umowy (Załącznik nr 
7 do SIWZ) 
 
 

Ponadto Zamawiający poprawia omyłkę: 
 
1. w zakresie załącznika nr 7 do SIWZ - Wzór Umowy 
Skreśla treść w § 7 ust. 1 pkt 4) 
 
„gdy zwłoka w wykonaniu danego działania w Zadaniu ponad termin określony 
w §2 ust. 1 przekracza 3 miesiące.” 
 
i wprowadza brzmienie: 
„gdy zwłoka w wykonaniu danego działania w Zadaniu ponad termin określony 
w §2 ust. 3 przekracza 3 miesiące.” 



 
 
 Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert, wskazany w 
rozdziale XIII SIWZ, pkt. 2 z dnia 5/11/2018 do godz. 14:00 do dnia 7/11/2018 r do 
godz. 14:00 
 
 
 
Powyższe zmiany siwz stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia nr 10/ZP/2018FL. Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie. 
 

 

                                                  Dyrektor  
                                                 Paweł Kojs  

 


