
 

 

                                                                                                                                         

Milanówek, dnia 05.08.2013 r.         

 
 
 

Nr sprawy: TOM.271.2.15.2013         

                                                                            
 
 
Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/18/INF/13 na "Dostawa zestawów komputerowych, 
drukarek wraz z oprogramowaniem" 

 

 
 

Zamawiający informuje, że  w dniu 2 sierpnia 2013 roku wpłynęło kolejne pytanie w sprawie 
ww. postępowania: 

 

„w związku z ogłoszeniem przez Gminę Milanówek przetargu w ramach projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 8. Oś Priorytetowa  Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności 
gospodarki, Działanie 8.3  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”- elnclusion. – Przetarg 
ZP.271/18/INF/13  zwracamy się o wyjaśnienie następujących kwestii. 

 
Pytanie 1 
 

W załączonym wzorze umowy „umowa Nr 272/…/INF/13 w § 11 punkt 3 „Strony zastrzegają 
sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy w następujących przypadkach i wysokości” w podpunkcie 8 znajduje się 
następujący zapis - Zamawiający zastrzega, że może odstąpić od niniejszej umowy bez 
jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla niego, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostaną mu wypłacone przez jednostkę wdrażającą projekt. 
 

a. Czy należy przez to rozumieć, że Zamawiający może odstąpić od umowy po jej 
podpisaniu przed upływem 30 dni (termin wykonania zamówienia uwzględniony w 
SIWZ) od jej wykonania przez Wykonawcę (czyli w trakcie wykonywania zapisów umowy 
– dostawy będą dokonywane etapami)? 

b. Czy jest to równoznaczne z możliwością odstąpienia przez Zamawiającego od umowy po 
prawidłowym wywiązaniu się Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy a 
przed dniem dokonania płatności przez Zamawiającego (30 dni od daty otrzymania 
faktury – zgodnie ze wzorem umowy0 

c. Czy w związku z powyższym zapisem możliwa jest sytuacja że po prawidłowym 
wykonaniu umowy przez Zamawiającego oraz jej rozliczeniu, Wykonawca może zażądać 
możliwości zwrotu do Wykonawcy zakupionego i używanego już sprzętu oraz zwrotu 
środków finansowych” 

 

 
 
 



 

Odpowiedź:  
 
Zamawiający odpowiadając na powyższe pytania informuje , że wykreśla powyższy zapis ze 
wzoru umowy. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                Z poważaniem 

                             Przewodniczący  Komisji Przetargowej 
                                                                                                            -/- 

                                                                                            Sławomir Kledecki 


