
 

Zadanie realizowane w ramach projektu  „Nowe umiejętności – nowe możliwości" nr RPLD.11.03.01-10-0045/21 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
Beneficjent: Powiat Rawski; Realizator: Zespół Szkół – CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

 

Rawa Mazowiecka, 11.07.2022 
                                                                                                                                                   (miejscowość, data) 

Zamawiający: 

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  

im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

ul. Zwolińskiego 46, 96 – 200 Rawa Mazowiecka 

Znak postępowania: ZS-CEZiU-NN-2/5224-1/2022 

 

 

 

Informacja dla Wykonawców 

 
Informacja w odpowiedzi na pismo Wykonawcy dotyczące postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie 

zapytania ofertowego na:  
dostawę i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego 

w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości" nr RPLD.11.03.01-10-0045/21 

realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego  

na lata 2014 – 2020 Działanie  XI.3. Kształcenie zawodowe. 

 

W dniu 11 lipca 2022 r. wpłynęło do Zamawiającego: Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej pytanie dotyczące w/w zamówienia publicznego. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcy oraz udostępnia treść zapytania, jakie wpłynęło do Zamawiającego w postępowaniu 

wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego na stronie internetowej http://rawa-kopernik.pl/bip 

 

Treść zapytania  

 

W nawiązaniu do ogłoszonego zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: dostawa i montaż nowego specjalistycznego 

wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości"  

nr RPLD.11.03.01-10-0045/21 realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  

im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, zwracam się z prośbą o wykreślenie zapisu umowy dot. naliczania kar  

za nieterminową dostawę przedmiotu zamówienia - § 6b. W związku z wojną prowadzoną na ternie Ukrainy występują 

problemy z dostępnością surowców niezbędnych do produkcji urządzeń. Producenci zabezpieczając swoje interesy nie podają 

konkretnych terminów realizacji zamówień, podają jedynie przybliżone daty realizacji dostaw, które w wielu przypadkach 

ulegają wydłużeniu. W związku z powyższym jako wykonawca nie jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu terminu 

realizacji wskazanego w zapytaniu i  wnosimy o odstąpienie od naliczenia kar za nieterminową dostawę. 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego  

Zamawiający odstępuje od naliczenia kar za nieterminową dostawę i koryguje zapis zawarty w § 6, ust.1 punkt b)  umowy, 

jednakże Zamawiający wymaga zapewnienia na czas opóźnienia sprzętu zastępczego.  

 

 

Opracowała: 
Agata Lipska 

 
Zatwierdził: 

Radosław Kaźmierczak 

http://rawa-kopernik.pl/bip

