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Bełchatów, dn. 02/07/2021 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY – 1 ORAZ MODYFIKACJA SWZ I 

 

Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn. „Dostawy kawy ziarnistej i mielonej dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o. wraz z dzierżawą 

ekspresów do kawy”   

§ 2 ust. 2.10 projektu umowy o treści: 

Wykonanie zastępcze. 

Strony ustalają, iż niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie, w przypadku nienależytego 

wykonywania Umowy, w szczególności zwłoki Wykonawcy, Zamawiający będzie mieć prawo powierzania 

osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, bez zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy: 

wykonania całości lub części Dostaw oraz usunięcia Wad w zakresie Gwarancji i Rękojmi, po bezskutecznym 

upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego 

wykonywania Umowy, wskazującym przesłanki, których spełnienie może spowodować konieczność 

skorzystania z wykonawstwa zastępczego. Zakres Umowy powierzony do wykonawstwa zastępczego 

zostanie w takim przypadku ustalony przez Zamawiającego. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie  

i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do powierzania realizacji określonych czynności osobie trzeciej  

w ramach wykonawstwa zastępczego. W razie powierzenia określonych czynności osobie trzeciej w ramach 

wykonawstwa zastępczego, Wykonawca jest zobowiązany zaprzestać dalszego wykonywania tych czynności. 

Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu różnicy w cenie zakupionego produktu w ramach wykonawstwa 

zastępczego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Różnica ta może być potrącona z bieżących płatności 

należnych Wykonawcy. 

 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Nie ma zgody na powierzenie wykonawstwa osobie trzeciej. W przypadku nierealizowania umowy są 

określone w umowie kary umowne” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku, jeśli Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot Umowy,  

w wyniku czego Zamawiający nie będzie mógł realizować zamówień Gości na asortyment objęty Umową  

w odpowiedni sposób, Zamawiający musi zapewnić sobie np. ciągłość dostaw kawy od innego dostawcy. 

 

 § 4 ust. 4.1 projektu umowy o treści: 

Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem określonym w § 2 wyniesie 

maksymalnie (…) PLN netto (słownie: (…)złotych 00/100 netto. Ostateczna wartość Wynagrodzenia 

Umownego zostanie określona jako suma wynagrodzenia za poszczególne pozycje zrealizowanych  

i odebranych przez Zamawiającego Dostaw i opłat za dzierżawę ekspresów, zgodnie z cenami jednostkowymi 

(obejmującymi dostawy kawy oraz opłaty za dzierżawę ekspresów) , określonymi w Załączniku nr 2 do 

Umowy. 
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PYTANIE WYKONAWCY: 

„Jakie mamy przyjąć wynagrodzenie maksymalne skoro kary umowne są liczone od tej kwoty. Czy kwota 

maksymalna stanowi wartość określoną w zapytaniu?” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Wynagrodzeniem maksymalnym jest łączna cenę netto umowy zaoferowana przez Wykonawcę. 

 

§ 4 ust. 4.2 projektu umowy o treści: 

Niewykorzystana na realizację Przedmiotu Umowy kwota określona w ust 4.1 Umowy nie powoduje powstania 

po stronie Wykonawcy roszczenia o przesunięcie terminu wykonania dostawy i nie rodzi po stronie 

Zamawiającego zobowiązania do udzielenia zamówień na łączną kwotę określoną w ust. 4.1. 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Kary umowne liczone są od maksymalnego wynagrodzenia umownego, to co w przypadku gdy nie 

zrealizujecie Państwo przedmiotu umowy. Kary będą zawyżone?” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Według zapisów Umowy nie przewidujemy niezrealizowania Umowy, w związku z czym Zamawiający nie 

wyraża zgody na zmianę zapisu. Ponadto kary umowne są również zastrzeżone od wartości dostaw 

jednostkowych przy opóźnieniu w realizacji danej dostawy.  

 

§ 4 ust. 4.3 projektu umowy o treści: 

„(...) z zastrzeżeniem, iż Zamawiający zobowiązuje się do zakupu określonej w SOPZ ilości kawy ziarnistej 

miesięcznie dla całej Spółki, w rozliczeniu rocznym.(...)”  

PYTANIE WYKONAWCY: 

„O jaką wartość chodzi?” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający określił ilość w SOPZ pkt. 4.7: „Zamawiający zobowiązuje się do zakupu kawy w określonym 

limicie w ilości 120 kg kawy ziarnistej (...)” 

 

§ 4 ust. 4. projektu umowy o treści: 

„(...)Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw bez minimum logistycznego/ z minimum logistycznym 

wynoszącym.......” (Zamawiający w formularzu ofertowym określił maksymalne minimum w kwocie 250 zł 

netto).  

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Naszym wymogiem jest 500 zł netto” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  
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§ 4 ust. 5. projektu umowy o treści: 

„Ceny jednostkowe netto (bez Vat) podane w załączniku nr 2 do Umowy - Ofercie Wykonawcy będą 

obowiązywać co najmniej przez okres 1 roku, licząc od dnia zawarcia Umowy. Po tym okresie, na 

uzasadniony wniosek Wykonawcy/Zamawiającego złożony z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem,  

w drodze obustronnego porozumienia, ceny przedstawione w Ofercie Wykonawcy mogą ulec zmianie. 

Wniosek o zmianę cen wymaga udokumentowania wystąpienia istotnej zmiany ceny kawy zielonej na rynku  

w oparciu o zmianę średniomiesięcznej ceny kawy (ICO Composite price) publikowanej przez 

Międzynarodową Organizację Kawy (International Coffee Organization) na stronie www.ico.org. Strony,  

w dobrej wierze, ustalą nowe ceny, które obowiązywać będą przez kolejny rok. Zmiana cen wymaga formy 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Stały i znaczący wzrost ceny surowca czyli kawy zielonej na rynkach światowych wpływają negatywnie na 

opłacalność lub możliwość realizowania postanowień z umowy jedynie z punktu widzenia wykonawcy. 

Niezwyczajnym jest by zamawiający w trakcie trwania umowy miał możliwość obniżania ceny kawy w oparciu 

o koszt surowca kawy na świecie. Zważywszy, iż nie posiada informacji komplementarnych na temat 

wszystkich składowych kosztów związanych z wykonaniem produktu oraz jego dostarczeniem. Dodatkowo  

w punkcie nie jest określony maksymalny poziom podwyżki lub obniżki ceny.” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  

Zamawiający informuje, że przytoczona treść projektu umowy w większości przypadków ma zastosowanie do 

możliwości złożenia wniosku o zmianę cen przez Wykonawcę w wyniku wzrostu cen, jednak Zamawiający,  

w przypadku zauważenia spadku cena kawy na rynku, również ma możliwość wnioskowania o obniżenie cen. 

Zarówno w przypadku wniosku o obniżenie jak i podniesienie cen, musi nastąpić obopólna zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

§ 4 ust. 4.22 projektu umowy o treści: 

„Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących zarówno  

w Polsce, jak i za granicą, otrzymujących należności i wystawiających gwarancje bankowe lub 

ubezpieczeniowe związane z Umową. Wykonawca pokrywa także koszty przewalutowania, w przypadku, gdy 

rachunek wskazany przez Wykonawcę do zapłaty nie jest rachunkiem denominowanym w walucie, w jakiej 

ma być dokonana płatność zgodnie z Umową.” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„O jakie ubezpieczenie chodzi, czy wystarczy ogólna polisa firmy?” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający informuje, że w przypadku niniejszej Umowy nie wymagamy dodatkowego ubezpieczenia, 

wystarczy ogólna polisa firmy. 

 

§ 5 ust. 5.1 projektu umowy o treści: 

„Wykonawca zobowiązuje się do: 

(...) 
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5.1.7 uzyskania zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na zlecenie             

              Podwykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części. 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Czy zlecenie firmą kurierskim wykonania dostawy wymaga takiego zapisu, podobnie w przypadku wykonania 

usług serwisowych lub szkoleniowych?”. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

W przypadku zlecenia dostarczania kawy firmie kurierskiej lub serwisu i usług szkoleniowych, konieczne jest 

poinformowanie Zamawiającego, np. w przypadku korzystania z firm kurierskich po podpisaniu umowy. 

Ponadto w SWZ pkt. 11 określa, że Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania 

przedmiotu zamówienia podwykonawcom, chyba, że w uzasadnionych przypadkach wymaga tego 

świadczenie usług serwisowych dzierżawionych ekspresów lub bieżącej wymiany, po uprzednim uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

 

§ 5 ust. 5.3 pkt 5.3.3  projektu umowy o treści: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków współpracy po każdym rocznym okresie 

rozliczeniowym, jeśli ilość zakupionej kawy znacząco odbiega od określonego w Umowie limitu miesięcznego. 

W takim przypadku Zamawiający zwróci się do Wykonawcy w celu uzgodnienia zmiany Umowy. Zmiana ta 

wymaga zawarcia aneksu” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Zapis w sprzeczności z paragrafem 4.3, 5.2.2”      

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zapis nie stoi w sprzeczności, ponieważ Zamawiający zobowiązuje się do zakupu określonej ilości kawy na 

warunkach zaoferowanych przez Wykonawcę (Wykonawca składając ofertę wycenia Przedmiot Zamówienia 

na podstawie przedstawionych przez Zamawiającego danych), przy czym, w przypadku wniosku 

Zamawiającego o zmianę warunków, w szczególności zmiany limitu kawy, który Zamawiający zobowiązuje się 

do zakupu inne warunki również mogą ulec zmianie (cena), po obopólnej zgodzie Stron.  

 

§ 5 ust. 5.3 pkt 5.3.4  projektu umowy o treści: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia  ze  swojego  terenu członka  personelu Wykonawcy lub  

Podwykonawcy w przypadku stwierdzenia  u niego stanu po użyciu alkoholu, stanu nietrzeźwości lub stanu po 

użyciu środków odurzających podczas badania alkomatem/narkotestem lub odmowy poddania się temu 

badaniu bez prawa powrotu do wykonywania Dostaw objętych zakresem Umowy;” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Powyższe stwierdzenie dotyczące podwykonawcy, na którego stan wykonawca nie ma wpływu nie może 

powodować naliczana kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania umowy”      

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający uznaje, że w przypadku świadczenia dostaw, Wykonawca nie ma wpływu na opisane zdarzenia, 

jednocześnie Zamawiający każdy taki przypadek zgłosi Wykonawcy.   
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§ 5 ust. 5.3 pkt 5.3.5  projektu umowy o treści: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia, w każdym czasie, wykonywania Dostaw na podstawie 

pisemnego polecenia przekazanego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca w terminie najpóźniej do 72 

godzin od chwili otrzymania polecenia zawieszenia wykonywania Dostaw zobowiązany jest do przedstawienia 

do akceptacji Zamawiającego kalkulacji uzasadnionych i udokumentowanych kosztów wynikających z tego 

tytułu wraz z odpowiednią dokumentacją uzasadniającą kalkulację  kosztów.  Prawo  do  zwrotu  kosztów  

poniesionych  przez  Wykonawcę  w  związku z zawieszeniem wykonywania Dostaw przez Zamawiającego 

nie dotyczy przypadków wstrzymania Dostaw w wyniku naruszania przepisów BHP, ppoż., ochrony 

środowiska itp. obowiązujących na terenie Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy lub jego 

Podwykonawcy.” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Nie ma zgody na ten zapis”      

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy zgodnie z poniższym: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia, w uzasadnionych przypadkach, wykonywania Dostaw 

na podstawie pisemnego polecenia przekazanego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca w terminie 

najpóźniej do 72 godzin od chwili otrzymania polecenia zawieszenia wykonywania Dostaw zobowiązany jest 

do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego kalkulacji uzasadnionych i udokumentowanych kosztów 

wynikających z tego tytułu wraz z odpowiednią dokumentacją uzasadniającą kalkulację  kosztów.  

Zamawiający po analizie i uzgodnieniu z Wykonawcą, zobowiązuje się do pokrycia udokumentowanych 

kosztów. Prawo  do  zwrotu  kosztów  poniesionych  przez  Wykonawcę  w  związku z zawieszeniem 

wykonywania Dostaw przez Zamawiającego nie dotyczy przypadków wstrzymania Dostaw w wyniku 

naruszania przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska itp. obowiązujących na terenie Zamawiającego przez 

pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawcy.” 

 

§ 6 ust. 6.6 projektu umowy o treści: 

„W przypadku stwierdzenia Wad Dostawy lub niekompletności Dostawy, lub też uszkodzenia opakowania 

Dostawy w sposób mogący świadczyć o Wadzie Dostawy Zamawiający może odmówić podpisania 

dokumentu przyjęcia Dostawy i dokonać odbioru jedynie w części prawidłowo wykonanej Dostawy. 

Zamawiający jest uprawniony, lecz nie zobowiązany do podpisania dokumentu przyjęcia Dostawy pomimo 

stwierdzenia Wad lub okoliczności wskazanych powyżej – w tym przypadku dokument przyjęcia Dostawy 

będzie zawierał zestawienie stwierdzonych Wad lub okoliczności wskazanych powyżej wraz z terminami ich 

usunięcia przez Wykonawcę, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany. Zapis ten dotyczy zarówno 

dostaw kawy jak i dostarczenia do obiektów ekspresów do kawy” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Powyższe nie uprawnia zamawiającego do naliczenia kar umownych, ponadto jest zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić wykonawcę o zaistniałej sytuacji by ten mógł niezwłocznie podjąć działania naprawcze  

i uzupełniające. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu usunięcia stwierdzonych wad w treści 

niniejszej umowy. Proponujemy 48 godzin od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.”      

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy zgodnie z poniższym: 
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§ 6 ust. 6.6 „W przypadku stwierdzenia Wad Dostawy lub niekompletności Dostawy, lub też uszkodzenia 

opakowania Dostawy w sposób mogący świadczyć o Wadzie Dostawy Zamawiający może odmówić 

podpisania dokumentu przyjęcia Dostawy i dokonać odbioru jedynie w części prawidłowo wykonanej Dostawy. 

Zamawiający jest uprawniony, lecz nie zobowiązany do podpisania dokumentu przyjęcia Dostawy pomimo 

stwierdzenia Wad lub okoliczności wskazanych powyżej – w tym przypadku dokument przyjęcia Dostawy 

będzie zawierał zestawienie stwierdzonych Wad lub okoliczności wskazanych powyżej wraz z terminami ich 

usunięcia przez Wykonawcę, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany. Zamawiający niezwłocznie 

powiadomi Wykonawcę o zaistniałej sytuacji, w celu niezwłocznego podjęcia przez niego działań naprawczych 

i uzupełniających. Strony porozumieją się w zakresie terminu usunięcia wad, jednak nie później niż 48 godzin 

od rozpatrzenia reklamacji.  Zapis ten dotyczy zarówno dostaw kawy jak i dostarczenia do obiektów 

ekspresów do kawy.” 

 

§ 7 ust. 7.6 o treści: 

„W przypadku dostarczenia produktów oraz ekspresów do kawy posiadających wady nieujawnione  

w momencie odbioru, Zamawiający złoży Wykonawcy stosowną reklamację, która zostanie rozpatrzona przez 

Wykonawcę w ciągu 24 godzin, od jej zgłoszenia, po czym Wykonawca dostarczy produkty wolne od wad lub 

sprawne ekspresy w ciągu następnych 24 lub 48 godzin, jeśli rozpatrzenie reklamacji nastąpi w sobotę, 

niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Strony każdorazowo mogą porozumiewać się w kwestii 

ustalenia innego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz dostarczenia produktów wolnych od wad.” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Proponujemy zmianę „rozpatrzoną” na „przyjęta do rozpatrzenia”. Rozpatrzenie reklamacji jest możliwe 

jedynie po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji. Dopiero po ich otrzymaniu możliwe jest 

rozpatrzenie reklamacji i wdrożenie naprawy. 

Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są od poniedziałku do piątku. Proponujemy zapis, rozpatrzenie reklamacji 

24h od otrzymania wszystkich informacji, dostarczenie produktów wolnych od wad lub usunięcie awarii w 48h 

od rozpatrzenia reklamacji licząc dni robocze.” 

DPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy zgodnie z poniższym: 

§ 7 ust. 7.6 „W przypadku dostarczenia produktów oraz ekspresów do kawy posiadających wady nieujawnione  

w momencie odbioru, Zamawiający złoży Wykonawcy stosowną reklamację, która zostanie przyjęta do 

rozpatrzenie przez Wykonawcę w ciągu 24 godzin, od jej zgłoszenia zawierającego komplet informacji, po 

czym Wykonawca dostarczy produkty wolne od wad lub sprawne ekspresy w ciągu następnych 48 godzin  

w dni robocze. Strony każdorazowo mogą porozumiewać się w kwestii ustalenia innego terminu na 

rozpatrzenie reklamacji oraz dostarczenia produktów wolnych od wad.” 

 

§ 7 ust. 7.9 projektu umowy o treści: 

„Zgłaszania Wad należy dokonywać: 

telefonicznie, na numer:……………… 

(a następnie potwierdzić w terminie do 2 dni faksem lub pocztą elektroniczną)(...)” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Niezwłocznie drogą elektroniczną oraz potwierdzić telefonicznie. Zgłoszenia jedynie telefoniczne nie są 

podstawą do odliczania czasu jaki wykonawca ma na usunięcie awarii.” 
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DPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy zgodnie z poniższym: 

§ 7 ust. 7.9 „Zgłaszania Wad należy dokonywać pocztą elektroniczną, na adres: ……………………………… 

a, następnie, bez zbędnej zwłoki, telefonicznie, na numer:…………………………………………………………...” 

 

§ 7 ust. 7.10 projektu umowy o treści: 

„W przypadku, jeśli Wykonawca nie dostarczy przedmiotu Dostawy wolnego od wad w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo skorzystać z wykonawstwa zastępczego, zgodnie z ust. 2.10.” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Brak zgody na ten zapis” 

DPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Zamawiający informuje, że w przypadku, jeśli Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot Umowy, w wyniku 

czego Zamawiający nie będzie mógł realizować zamówień Gości na asortyment objęty Umową w odpowiedni 

sposób, Zamawiający musi zapewnić sobie np. ciągłość dostaw kawy od innego dostawcy. 

 

§ 7 ust. 7.11 projektu umowy o treści: 

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi jeżeli wykaże, że Wada powstała na 

skutek: 

7.11.1 niewłaściwego eksploatowania ekspresów do kawy przez Zamawiającego; 

7.11.2 wad wynikłych z faktu zaistnienia przypadku Siły Wyższej.” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Proponujemy zmianę całego zapisu: Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające  

z niewłaściwego eksploatowania, przetrzymywania, lub użytkowania niezgodnego z wytycznymi, 

przeznaczeniem lub instrukcją. Ponadto w przypadku działania Siły Wyższej lub osób trzecich.” 

DPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy zgodnie z poniższym: 

 „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego eksploatowania, 

przetrzymywania, lub użytkowania niezgodnego z wytycznymi, przeznaczeniem lub instrukcją. Ponadto w 

przypadku działania Siły Wyższej lub osób trzecich”. 

 

§ 11 ust. 11.1 pkt 11.1.1 projektu umowy o treści: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia następujących kar umownych z  tytułu  rozwiązania   lub   

odstąpienia   od   Umowy   z   przyczyn   leżących   po   stronie   Wykonawcy w wysokości (15%) 

Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w § 4 ust. 4.1.” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Z jakiego tytułu lub na jakiej podstawie zamawiający występuje o odszkodowanie w postaci kawy umownej.  

Z jakich konkretnych powodów zamawiający miałby prawo. Wykonawca również zastrzega sobie prawo do 
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kary umownej w przypadku niewykonania warunków umowy lub jej przedwczesnego rozwiązania z tytułu 

poniesionych kosztów związanych z zakupem urządzeń, instalacji itp.” 

 

DPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć wszystkich przypadków mogących skutkować rozwiązaniem 

Umowy. Przede wszystkim, Wykonawca powinien wykonywać przedmiot umowy terminowo oraz zgodnie  

z założeniami Umowy.  

 

§ 11 ust. 11.1 pkt 11.1.2 projektu umowy o treści: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia następujących kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu  

realizacji  Dostaw  z  przyczyn  nieleżących  po  stronie Zamawiającego, w wysokości 15% wartości danej 

Dostawy za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu realizacji Dostaw” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„2,5 % Pod warunkiem: 

1) Że zamówienie zostało złożone z normami obowiązującymi u wykonawcy 

2) Że opóźnienie nie jest spowodowane działaniem Sił Wyższych, osób trzecich lub z winy kuriera  

3) Że opóźnienie nie jest wynikiem reklamacji.” 

DPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu Umowy.  

 

§  11 ust. 11.1 pkt 11.1.3 projektu umowy o treści: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia następujących kar umownych z tytułu z tytułu niedotrzymania 

terminu dostarczenia ekspresów do kawy do obiektów (w tym również ekspresów zamiennych w przypadku 

awarii) oraz niedotrzymania terminu usunięcia awarii ekspresu z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia dla każdego ekspresu odrębnie” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„ Nie ma zgody na ten zapis  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu Umowy.  

 

§ 11 ust. 11.1 pkt 11.1.4 projektu umowy o treści: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia następujących kar umownych z tytułu opóźnienia Wykonawcy 

w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze (dostarczeniu przedmiotu Dostawy wolnego od wad)  

i wskazanych w dokumencie przyjęcia Dostawy lub usunięcia Wad w Okresie Gwarancji i Rękojmi (wad 

nieujawnionych w momencie odbioru), w wysokości 15% wartości danej Dostawy, za każdy dzień opóźnienia 

w usunięciu wad.” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„ Nie ma zgody na ten zapis”  
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ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu Umowy.  

 

§ 11 ust. 11.3 projektu umowy o treści: 

„W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury VAT Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych.” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Odsetki w wysokości zgodnej z odsetkami odbiorcy. 2,5% od wartości faktury” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

§ 12 ust. 12.8 projektu umowy o treści: 

„Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać 

odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. Wykonawca poniesie koszty 

związane z przedłużeniem ważności polis ubezpieczeniowych, do posiadania których jest obowiązany 

zgodnie z Umową.” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„O jakich polisach mowa? Sprzęty przekazane są pod opiekę zamawiającemu i zamawiający odpowiada za 

ich stan, bezpieczeństwo i prawidłową eksploatację a tym samych ubezpieczenie sprzętów jest w gesti i 

zamawiającego.” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy zgodnie z poniższym: 

„Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych siłą wyższą żadna ze Stron nie może żądać 

odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód.” 

 

§ 13 ust. 13.1 – 13.4  projektu umowy o treści: 

„13.1 Każdej ze Stron przysługuje prawo zawieszenia wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy w 

przypadku naruszenia przez drugą Stronę istotnych postanowień Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu 

Strony dopuszczającej się naruszenia do wykonania jej zobowiązań zgodnie z warunkami Umowy w 

dodatkowym terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym, niż 14 Dni od daty doręczenia wezwania. 

Zawieszenie kończy się z datą usunięcia przez Stronę dopuszczającą się naruszenia Umowy jego skutków i 

wynagrodzenia drugiej Stronie ewentualnej wynikającej z tego naruszenia szkody, i począwszy od tej daty 

Strony podejmą dalsze wykonywanie Umowy. 

13.2 Niezależnie od postanowień ust. 13.1 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo zawieszenia 

wykonywania przedmiotu Umowy w każdym czasie z przyczyn techniczno-organizacyjnych, za 

powiadomieniem Wykonawcy na co najmniej 7 Dni naprzód. W okresie zawieszenia Zamawiający nie ma 

obowiązku dokonywania na rzecz Wykonawcy płatności innych, niż Wynagrodzenie Umowne za Dostawy 

odebrane przez Zamawiającego przed zawieszeniem. Zawieszenie kończy się w dacie uzgodnionej przez 

Strony na wezwanie Zamawiającego, nie późniejszej jednak niż [30 Dni] od daty doręczenia Wykonawcy 

wezwania Zamawiającego do ustalenia daty podjęcia wykonywania Umowy przez Strony. 
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13.3 W przypadkach określonych w ust. 13.1 i 13.2 powyżej, Strony w dobrej wierze niezwłocznie ustalą 

ewentualne dodatkowe działania lub zmiany terminów wynikających z Umowy spowodowane zawieszeniem. 

Wykonawca nie może domagać się zmiany Umowy na skutek zawieszenia uzasadnionego naruszeniem 

Umowy przez Wykonawcę. 

13.4 W przypadku określonym  w ust.  13.2. powyżej Wykonawca rozpocznie niezwłocznie współpracę  

z Zamawiającym w celu wzajemnego uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego rozliczenia się Stron. 

W przypadku zawieszenia uzasadnionego naruszeniem Umowy przez Zamawiającego lub zawieszenia przez 

Zamawiającego na podstawie ust. 13.2., Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia 

Umownego za Dostawy wykonane zgodnie     z Umową w zakresie potwierdzonym przez Zamawiającego  

w Protokołach Odbioru oraz otrzymania zwrotu uzasadnionych udokumentowanych kosztów poniesionych 

przez Wykonawcę w związku z zawieszeniem wykonywania Prac, to jest kosztów zabezpieczenia Dostaw, jak 

również demobilizacji i remobilizacji swoich zasobów. 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Nie ma zgody na ten zapis” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

§ 14  projektu umowy o tytule ODSTĄPIENIE / ROZWIĄZANIE UMOWY 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Brak wzajemnych zapisów i zabezpieczenia interesów wykonawcy. Do poprawy.” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

§ 14 ust. 14.1 pkt 14.1.2 projektu umowy o treści: 

„Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, jeżeli wystąpi chociaż jedna z następujących okoliczności: 

Wykonawca nie usunął skutków naruszenia Umowy lub nie wynagrodził szkody poniesionej z tego powodu 

przez Zamawiającego w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 13.1. powyżej” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Możemy się zgodzić z wymienionego powodu tylko i wyłącznie w przypadku nieusunięcia wad pomimo 

ponownego pisemnego wezwania do jego usunięcia w terminie 30 dni” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

§ 14 ust. 14.2 – 14.4 projektu umowy o treści: 

„14.2 Umowne prawo odstąpienia od całości lub części Umowy, wykonuje się poprzez złożenie Stronie 

pisemnego oświadczenia. O ile Umowa nie określa inaczej, Zamawiający może odstąpić od Umowy  

w terminie 30 Dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach będących podstawą do odstąpienia. 

Umowne prawo odstąpienia, przysługuje Stronie do upływu 90 dnia od Daty Zakończenia Prac. 
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14.3 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić interesowi Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy  

w terminie 30 Dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

14.4 Strony mogą rozwiązać niniejszą Umowę na podstawie oświadczenia w przypadku braku 

porozumienia w zakresie zmiany cen, o której mowa w ust. 4.5.” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Brak zgody na ten zapis” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

§ 14 ust. 14.5 projektu umowy o treści: 

„Po doręczeniu Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu albo o odstąpieniu od Umowy, lecz 

nie później jednak niż w ciągu trzydziestu (30) Dni od doręczenia tego oświadczenia, Wykonawca powinien 

zaprzestać wszelkich działań w ramach Umowy, z wyjątkiem tych określonych w ust. 14.6” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Nie dopuszczamy odstąpienia od umowy  ” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

§ 14 ust. 14.9 pkt 14.9.2 projektu umowy o treści: 

„Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, jeżeli: 

Upłynie   45   dni    od    daty    zawieszenia    wykonywania    przedmiotu    Umowy    na    podstawie    ust.  

13.2. powyżej, a Zamawiający w tym terminie nie doręczy Wykonawcy wezwania do ustalenia terminu 

wznowienia wykonywania Umowy, o którym mowa w ust. 13.2” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Brak akceptacji zapisu 13.2” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

§ 14 ust. 14.9 pkt 14.9.3 projektu umowy o treści: 

„Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, jeżeli: 

Zamawiający nie usunął skutków naruszenia Umowy lub nie wynagrodził szkody poniesionej z tego powodu 

przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 13.1.;” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Brak akceptacji zapisu 13.1” 
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ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

§ 14 ust. 14.10 projektu umowy o treści: 

„W przypadku rozwiązania albo odstąpienia od Umowy przez Stronę na podstawie niniejszego §14, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie odpowiadające wartości Dostaw odebranych przez Zamawiającego, na 

podstawie podpisanych przez Strony Protokołów Odbioru.” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Co z zakontraktowanymi wolumenami które nie zostały zrealizowane w czasie trwania umowy” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający informuje, że sytuacja opisana w par. 14 ust. 14.10 wymaga uzgodnienia pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą rozliczenia zakontraktowanego wolumenu.  

 

§ 14 ust. 14.11 projektu umowy o treści: 

„Strony potwierdzają, że odstąpienie  od  Umowy  lub  jej  części  wywoła  wyłącznie  skutki  określone   

w  Umowie, w szczególności do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 § 2 Kodeksu 

cywilnego.” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Umowa nie przewiduje wszystkich scenariuszy dlatego zastrzegamy sobie prawo o dochodzenie 

ewentualnych odszkodowań na drodze sądowej zgodnie z prawem polskim” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Zastrzeżenie i pytanie Wykonawcy nie wpływa na treść zapisu umownego.  

 

§ 15 projektu umowy  o treści: 

„15.1 Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami osób    

               trzecich z tytułu szkód i  wydatków (wraz z kosztami prawnymi)  lub innymi roszczeniami   

               wynikającymi z realizacji Dostaw powstałymi w wyniku: 

15.1.1 straty lub uszkodzenia mienia; lub 

15.1.2 szkody na osobie; lub 

15.1.3 szkody w środowisku naturalnym; 

               chyba, że Wykonawca udowodni, że takie roszczenia wynikają z przyczyn, za które Wykonawca nie   

               ponosi odpowiedzialności. 

 15.2 Jeżeli zostało wszczęte postępowanie lub wystąpiono z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu  

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający niezwłocznie zgłosi to 

Wykonawcy, który będzie miał prawo do udziału w postępowaniu dotyczącym danego roszczenia. 
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 15.3 Strony ponoszą względem siebie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy oraz za szkodę wyrządzoną w inny sposób na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym, z uwzględnieniem szczegółowych unormowań zawartych w Umowie. 

15.4 Członkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego    

              za zobowiązania wynikające z Umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia.  

15.5 Ponadto członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za 

roszczenia zwrotne  przysługujące Zamawiającemu  z tytułu  zaspokojenia roszczeń osób trzecich  

(w tym  Podwykonawców      i Dalszych  Podwykonawców)  wynikających  ze  szkód  lub  zaległych  

płatności  powstałych  przy  lub  w  związku  z wykonywaniem Umowy, za które odpowiada 

którykolwiek z konsorcjantów. 

15.6 Członkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego 

za zwrot uiszczonych przez Zamawiającego kwot podatków, opłat sądowych lub administracyjnych 

albo innych danin publicznoprawnych, które zgodnie z Umową zobowiązany był uiścić Wykonawca. 

 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„ Urządzenia techniczne jak i produkty będące przedmiotem dostaw zostają przekazane zamawiającemu pod 

jego opiekę i zamawiający ponosi odpowiedzialność co z przedmiotem dostawy dzieje się w czasie 

użytkowania. Brak akceptacji zapisu.” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Przytoczony zapis nie odnosi się do użytkowania ekspresów w obiektach, dotyczy natomiast szkód 

powstałych w trakcie realizacji Umowy, np. w trakcie transportu kawy.  

 

§ 16 projektu umowy o treści: 

Bez względu na inne postanowienia Umowy: 

16.1 Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca  

z jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tytułu Umowy jest ograniczona do wartości 100% 

całkowitego Wynagrodzenia Umownego netto,  z zastrzeżeniem ust. 16.2. poniżej. Niezależnie od 

podstawy prawnej dochodzenia roszczenia odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy 

ograniczona jest w każdym przypadku do szkód rzeczywistych. Wykonawca oraz Podwykonawcy  

w żadnych okolicznościach nie będą odpowiadać za utracone korzyści. 

16.2 Ograniczenie Odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku: 

16.2.1 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku   

               rażącego niedbalstwa; 

16.2.2 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód na osobie; 

16.2.3 odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód w środowisku naturalnym. 

16.2.4 odpowiedzialności Wykonawcy lub każdego z konsorcjantów Wykonawcy, z tytułu szkód,  

              o których mowa w ust. 15.5 i 15.6. 
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PYTANIE WYKONAWCY: 

„Urządzenia techniczne jak i produkty będące przedmiotem dostaw zostają przekazane zamawiającemu pod 

jego opiekę i zamawiający ponosi odpowiedzialność co z przedmiotem dostawy dzieje się w czasie 

użytkowania. Brak akceptacji zapisu.” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

§ 17 ust. 17.2 pkt 17.2.2 projektu umowy o treści: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy,  w szczególności w przypadku wystąpienia jednej lub 

kilku z następujących okoliczności: 

zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających wpływ na zakres lub sposób 

realizacji Umowy lub korzystania z Dostaw przez Zamawiającego; 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„ Brak zgody na ten zapis” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

§ 17 ust. 17.4 projektu umowy o treści: 

Jeżeli wystąpi konieczność wykonania Dostaw dodatkowych Wykonawca jest upoważniony do rozpoczęcia 

wykonywania   takich   dostaw   jedynie   na   podstawie   podpisanego   (w   tym   prawidłowo  

zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiającego aneksu do Umowy, pod rygorem utraty przez 

Wykonawcę wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z wykonaniem Dostaw 

dodatkowych. 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Zapis sprzeczny z paragrafem 4 ust. 4.3” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Zamawiający informuje, że zapis nie jest sprzeczny, ust. 4.3 dotyczy asortymentu objętego umową – 

Zamawiający może zamawiać według potrzeby zaproponowane rodzaje kaw, oczywiście z uwzględnieniem 

limitu, natomiast ust. 17.4 dotyczy asortymentu nieobjętego umową, 

 

§ 17 ust. 17.5 projektu umowy o treści: 

„Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy z własnej 

inicjatywy jedynie w przypadkach wyraźnie określonych w Umowie. Wykonawca uprawniony jest do 

domagania się odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku zwiększenia zakresu Dostaw przez 

Zamawiającego, zmiany prawa lub wystąpienia Siły Wyższej dotyczącej Wykonawcy, w każdym przypadku  

w niezbędnym zakresie spowodowanym odpowiednimi powyższymi okolicznościami.” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Brak konkretnie określonych przypadków” 
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ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć konkretnych przypadków.  

 

§ 17 ust. 17.8 projektu umowy o treści: 

„Żadna ze Stron nie może domagać się zmiany w niniejszej Umowie w związku z nienależytym wykonaniem 

lub niewykonaniem zobowiązań tej Strony wynikających z Umowy.” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Państwa umowa dopuszcza zmiany w umowie zgodnie z powyższymi zapisami w tym w szczególności  

z paragrafem 17 punkt 17.4”. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

Przytoczony przez Państwa ust. 17.4 nie zakłada wprowadzenia zmian w umowie w wyniku uchylenia się 

przez żadną ze Stron od należytego wykonywania umowy.  

 

§ 18 ust. 18.1 projektu umowy o treści: 

 „Prawo własności rzeczy przechodzi na Zamawiającego po podpisaniu dokumentu przyjęcia Dostawy, 

obejmującego daną rzecz, nawet jeśli ta rzecz nie była w nim wprost wymieniona, lecz była przedmiotem 

odbioru” 

 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Zapis nie do zaakceptowania, urządzenia będące przedmiotem dostawy lecz przez cały okres trwania umowy 

jak i po jej wygaśnięciu będą własnością wykonawcy. Ponadto w przypadku dostarczenia nieprawidłowych 

produktów które nie były zamawiane przez zamawiającego i nie są elementem oferty zamawiający ma 

obowiązek je zwrócić.” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy zgodnie z poniższym: 

„Prawo własności rzeczy przechodzi na Zamawiającego po podpisaniu dokumentu przyjęcia zrealizowanej 

zgodnie z zamówieniem Dostawy, obejmującego daną rzecz, nawet jeśli ta rzecz nie była w nim wprost 

wymieniona, lecz była przedmiotem odbioru. Zapis dotyczy jedynie dostaw kawy.” 

 

§ 20 ust. 20.5 projektu umowy o treści: 

„W przypadku, gdy postanowienia Umowy uprawniają Stronę do skorzystania z umownego prawa odstąpienia, 

Strona jest uprawniona do skorzystania z umownego prawa odstąpienia na zasadach określonych w Umowie 

w terminie trzech miesięcy licząc od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia.” 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Brak zgody na ten zapis” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
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§ 20 ust. 20.7 projektu umowy o treści: 

Wykonawca zobowiązuje się do niestosowania wobec spółek Grupy Kapitałowej PGE, stawek oraz warunków 

współpracy mniej korzystnych niż wynikające z niniejszej Umowy. 

PYTANIE WYKONAWCY: 

„Brak zgody na ten zapis” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

Załączniki: 

1. Projekt Umowy po modyfikacji I 

 

 

WSZYSTKIE UDZIELONE ODPOWIEDZI I DOKONANE MODYFIKACJE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SĄ 

DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE. 


