
 
Stary Wiśnicz, dnia 24 czerwca 2022r. 

 

Nr postępowania 3/2021 

 

 

Wyjaśnienie  Nr 1 

 

Zapytanie ofertowe 

na realizację zamówienia 

 

pn.: Dostawa maszyn” realizowane w ramach Projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej dla 

przedsiębiorstwa Granit-Pol technologii produkcji i rozpoczęcie produkcji nowego w skali kraju 

produktu - dźwiękochłonnych płyt granitowych” 

 

I. 

W dniu 22 czerwca 2022r. na adres meilowy Zamawiającego podany w Zapytaniu ofertowym wpłynęło 

zapytanie dotyczące realizacji Części III Zapytania – „Instalacja filtracji wody i odwadniania osadów 

mineralnych, o następującej treści: 

 

1. Wnioskujemy o zmianę warunków umowy, ponieważ nie wszystkie zapiski w niej zawarte są 

zgodne z naszymi procedurami: 

1) Możemy zorganizować załadunek i transport oczyszczalni, jednak konieczne będzie 

zorganizowanie jego rozładunku na miejscu oraz dźwigu niezbędnego do ustawienia silosa.  

2) Termin realizacji przy aktualnym obłożeniu produkcyjnym oraz fakcie, że rozpoczyna się sezon 

urlopowy jest niemożliwy do dotrzymania, najwcześniejszy termin to 30.10.2022 

3) Płatność wygląda następująco: 

30% - zaliczka przy składaniu zamówienia (nie później niż 6 tygodni przed terminem realizacji) 

60% - do dnia odbioru z magazynu  

10% - płatne 14 dni  od wystawienia faktury i odbioru z magazynu  

4) Urządzenie nie wymaga okresowych przeglądów gwarancyjnych 

5) Kary umowne z §10 pkt1 

a) 0,1% 

b) 0,1% 

c) 0,1% 

e) niejasny zapis dotyczący kar. 

 

Ad. 1.1) 

Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca realizujący zamówienie podejmie działania o charakterze 

organizacyjnym zmierzające do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu niezbędnego do montażu 

elementu składowego tej części zamówienia. Wykonawca może tak skalkulować cenę ofertową za 

wykonanie części zamówienia, aby uwzględniała usługi podmiotów trzecich przy jego wykonaniu np. 

usługi dźwigowe. Zamawiający odmawia modyfikacji warunków Zapytania. 

 



 
Ad. 1.2) 

Zamawiający mając na względzie okoliczność, iż w obecnej sytuacji popandemicznej oraz w trakcie 

trwania konfliktu zbrojnego na Ukrainie, którego skutki wpływają na wydłużenie i zakłócenie łańcucha 

dostaw istotnego w przypadku udzielanych zamówień ze względu na fakt, iż dotyczą one 

skomplikowanych technicznie maszyn, mając na względzie zapewnienie uczestnictwa w postępowaniu 

jak największej liczny oferentów zmienia postanowienia Zapytania w ten sposób, iż dotychczasowy 

punkt V.1 Zapytania otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„V. Termin wykonania zamówienia, gwarancja. 

1. Termin wykonania zamówienia: odrębnie dla każdej z części zamówienia - do dnia 31 grudnia 

2022r. z zastrzeżeniem poniższych postanowień:” 

 

Równocześnie Zamawiający zmienia treść wzoru umowy w ten sposób, że dotychczasowy § 4 ust. 1 

otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 31 grudnia 2022r. 

z tym zastrzeżeniem, że: 

 

Powyższa zmiana ma zastosowanie do wszystkich części zamówienia 

 

Ad. 1.3) 

Zamawiający mając na względzie sytuację gospodarczą, wymuszającą utrzymanie maksymalnej 

płynności finansowej podmiotów funkcjonujących na rynku oraz wpływ zasad i terminów  płatności na 

ostateczną cenę ofertową dokonuje zmiany postanowień wzoru umowy w zakresie płatności, w ten 

sposób, że dotychczasowy § 7 ust. 5 i 6 otrzymują następujące brzmienie: 

 

„5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie jednej faktury po 

zrealizowaniu 100% wartości przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 51 - 53. 

5.1 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 1 w trzech 

transzach: 

a) Pierwsza transza w wysokości nie większej niż równowartość 30% kwoty określonej w ust. 1 na 

podstawie faktury wystawionej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.  

b) Druga transza w wysokości nie większej niż równowartość 60% kwoty określonej w ust. 1 na 

podstawie faktury wystawionej w dniu przekazania przez Wykonawcę informacji o gotowości do 

wysyłki przedmiotu dostawy  

c) Trzecia transza w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą określoną w ust. 1, a kwotami 

wypłaconymi w toku realizacji umowy na zasadach wskazanych w lit a) i b) na podstawie faktury 

wystawionej po podpisaniu przez przedstawicieli stron umowy Protokół odbioru końcowego 

5.2 Wykonawca nie później niż w dniu podpisania umowy składa Zamawiającemu wniosek o dokonanie 

zapłaty na zasadach określonych w ust. 51, pod rygorem utraty prawa do późniejszej modyfikacji 

umowy. We wniosku wykonawca może wskazać wysokości płatności w ramach poszczególnych transz 

oraz ilość transz z tym zastrzeżeniem, iż podane w ust. 51 ilości transz oraz wysokości płatności w 

ramach poszczególnych transz są wielkościami maksymalnymi, a także, iż nie dopuszcza się dokonania 

całości płatności przed datą podpisania Protokołu odbioru końcowego. 



 
53 Dokonanie zapłaty na zasadach określonych w ust. 51 i 52 wyklucza płatność na zasadach określonych 

w ust. 5 

6. Termin płatności każdej z faktur nastąpi odpowiednio w terminach wskazanych w wystawionych 

fakturach, nie krótszych jednak niż 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności 

przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy 

dzień roboczy następujący po takim dniu.” 

 

Powyższa zmiana ma zastosowanie do wszystkich części zamówienia 

 

Ad. 1.4) 

W przypadku, w którym urządzenie nie wymaga okresowych przeglądów gwarancyjnych, 

postanowienia Zapytania czy też wzoru umowy, a dotyczące powyższej kwestii, nie będą miały 

zastosowania. Ze względu na fakt, iż zapisy powyższych dokumentów dotyczą wszystkich części 

wchodzących w skład Zapytania Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji dokumentów w tym 

zakresie 

 

Ad. 1.5) 

Zamawiający odmawia modyfikacji zapisów Wzoru umowy w zakresie wysokości kar umownych, 

szczególnie, iż termin realizacji zamówienia został znacznie wydłużony w stosunku do pierwotnie 

ustalonego, co powinno zapewnić brak wystąpienia zwłoki w realizacji umowy. 

 

II.  

W dniu 22 czerwca 2022r. na adres meilowy Zamawiającego podany w Zapytaniu ofertowym wpłynęło 

zapytanie dotyczące realizacji Części V Zapytania – „Boczkarka”, o następującej treści: 

 

1. Działając w imieniu firmy wnoszę o wydłużenie czasu realizacji dostawy maszyny - boczkarki, w 

związku z występującymi obecnie dużymi problemami i opóźnieniami w dostawach komponentów 

do produkcji maszyn (zwłaszcza podzespołów elektronicznych i sterujących). Terminy realizacji 

naszych zamówień przez poddostawców wynoszą średnio około 6 miesięcy i często  są 

realizowane często w sposób niekompletny. Prosimy więc o dostosowanie terminu dostawy 

boczkarki do aktualnych warunków rynkowych. 

 

Ad. 1  

Zamawiający mając na względzie okoliczność, iż w obecnej sytuacji popandemicznej oraz w trakcie 

trwania konfliktu zbrojnego na Ukrainie, którego skutki wpływają na wydłużenie i zakłócenie łańcucha 

dostaw istotnego w przypadku udzielanych zamówień ze względu na fakt, iż dotyczą one 

skomplikowanych technicznie maszyn, mając na względzie zapewnienie uczestnictwa w postępowaniu 

jak największej liczny oferentów zmienia postanowienia Zapytania w ten sposób, iż dotychczasowy 

punkt V.1 Zapytania otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„V. Termin wykonania zamówienia, gwarancja. 



 
1. Termin wykonania zamówienia: odrębnie dla każdej z części zamówienia - do dnia 31 grudnia 

2022r. z zastrzeżeniem poniższych postanowień:” 

 

Równocześnie Zamawiający zmienia treść wzoru umowy w ten sposób, że dotychczasowy § 4 ust. 1 

otrzymuje następujące brzmienie: 

7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 31 grudnia 2022r. z 

tym zastrzeżeniem, że: 

 

Powyższa zmiana ma zastosowanie do wszystkich części zamówienia 

 

2. Ponadto, w kwestii warunków płatności wnosimy o podzielenie zapłaty za maszynę na trzy raty: 

zaliczka 20%, rata przed wysyłką 60%, saldo 20% w terminie 30 dni po montażu. Faktura na 

maszynę powinna zostać wystawiona przez dostawcę w dniu wysyłki towaru, z odroczonym 

terminem ostatniej raty. 

 

Ad. 2 

Zamawiający mając na względzie sytuację gospodarczą, wymuszającą utrzymanie maksymalnej 

płynności finansowej podmiotów funkcjonujących na rynku oraz wpływ zasad i terminów  płatności na 

ostateczną cenę ofertową dokonuje zmiany postanowień wzoru umowy w zakresie płatności, w ten 

sposób, że dotychczasowy § 7 ust. 5 i 6 otrzymują następujące brzmienie: 

 

„5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie jednej faktury po 

zrealizowaniu 100% wartości przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 51 - 53. 

51. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 1 w trzech 

transzach: 

a) Pierwsza transza w wysokości nie większej niż równowartość 30% kwoty określonej w ust. 1 na 

podstawie faktury wystawionej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.  

b) Druga transza w wysokości nie większej niż równowartość 60% kwoty określonej w ust. 1 na 

podstawie faktury wystawionej w dniu przekazania przez Wykonawcę informacji o gotowości do 

wysyłki przedmiotu dostawy  

c) Trzecia transza w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą określoną w ust. 1, a kwotami 

wypłaconymi w toku realizacji umowy na zasadach wskazanych w lit a) i b) na podstawie faktury 

wystawionej po podpisaniu przez przedstawicieli stron umowy Protokół odbioru końcowego 

52.  Wykonawca nie później niż w dniu podpisania umowy składa Zamawiającemu wniosek o dokonanie 

zapłaty na zasadach określonych w ust. 51, pod rygorem utraty prawa do późniejszej modyfikacji 

umowy. We wniosku wykonawca może wskazać wysokości płatności w ramach poszczególnych transz 

oraz ilość transz z tym zastrzeżeniem, iż podane w ust. 51 ilości transz oraz wysokości płatności w 

ramach poszczególnych transz są wielkościami maksymalnymi, a także, iż nie dopuszcza się dokonania 

całości płatności przed datą podpisania Protokołu odbioru końcowego. 

53. Dokonanie zapłaty na zasadach określonych w ust. 51 i 52 wyklucza płatność na zasadach 

określonych w ust. 5 

6. Termin płatności każdej z faktur nastąpi odpowiednio w terminach wskazanych w 

wystawionych fakturach, nie krótszych jednak niż 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 



 
prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli koniec terminu płatności 

przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień 

roboczy następujący po takim dniu.” 

 

Powyższa zmiana ma zastosowanie do wszystkich części zamówienia 

 

 

 

 

III. 

Wobec faktu, iż wprowadzone w wyniku odpowiedzi na pytania zmiany w Zapytaniu oraz wzorze 

umowy mogą wpłynąć na krąg podmiotów składających ofertę Zamawiający przedłuża termin 

składania ofert wyznaczając go na dzień 7 lipca 2022r. Wobec powyższego wprowadza się następujące 

zmiany w Zapytaniu 

 

1. Dotychczasowy pkt XIV 1 i 2a) otrzymują następujące brzmienie: 

 

„XIV. Miejsce, termin i sposób złożenia Oferty. 

1. Ofertę należy złożyć:  

a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Granit-Pol s.c. Stary Wiśnicz 467; 32-720 Nowy 

Wiśnicz, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2022 roku, godz. 9.00 

b) lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem bazy konkurencyjności, w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 7 lipca 2022 roku, godz. 9.00; 

2. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 

a) „Granit-Pol spółka cywilna Janusz Kaim, Edward Kaim, Urszula Kaim-Słowik Stary Wiśnicz 

467; 32-720 Nowy Wiśnicz” 

Oferta w postępowaniu „Dostawa maszyn” 3/2021 

Nie otwierać przed dniem: 7 lipca 2022 r. godzina 9.15” 

 

2. Dotychczasowy pkt XVI. Zapytania otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„XVI. Miejsce i termin otwarcia Ofert. 

Otwarcie Ofert złożonych w formie pisemnej jak i w wersji elektronicznej nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego Granit-Pol spółka cywilna Janusz Kaim, Edward Kaim, Urszula Kaim-Słowik Stary 

Wiśnicz 467; 32-720 Nowy Wiśnicz w dniu 7 lipca 2022 r. o godz. 9.15” 

 

Zamawiający:  

Granit-Pol Spółka Cywilna Janusz Kaim, Edward Kaim, Urszula Kaim-Słowik Stary Wiśnicz 467; 32-720 

Nowy Wiśnicz 


