
 

 

 
 
 
 
 

Katowice, 02.04.2020 
 

 
 

Dotyczy: postępowania ZP 01/2020 na „Dostawę amunicji sportowej do broni 
małokalibrowej używanej w biathlonie dla Kadr Narodowych PZBiath., Szkół Mistrzostwa 

Sportowego w biathlonie oraz Biathlonowych Ośrodków Szkolenia Sportowego”. 
 
 
 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej: Prawo zamówień publicznych) w związku z wpłynięciem dnia 25.03.2020.                         

do Zamawiającego zapytań o następującej treści: 

 

Zgodnie z ukazanym się przetargiem na dostawę amunicji dla Polskiego Związku Biathlonu mam 

kilka pytań/uwag odnośnie samego Projektu  - Umowy PZBiath. nr ZP 01/2020: 

poniżej przedstawiam uwag: 

 

1. Punkt 2 - aby przygotować rzetelną kalkulację jest konieczne podanie konkretnej 

ilości amunicji w tym wypadku informacja jest niepełna - określona ilość amunicji 

"około". Przygotowana oferta cenowa będzie wskazywała cenę zakupu 1 sztuki 

amunicji biorąc pod uwagę konkretnie wskazaną ilość. 

2. Punkt 3 - rozumiem, że podpisując umowę zastrzegacie sobie Państwo możliwość 

rezygnacji z 50% zamówienia proszę wziąć pod uwagę, iż przygotowywana 

kalkulacja będzie dotyczyła 100% zamówienia. Może w takim wypadku 

należałoby przygotować dwie opcje dostaw. Pierwsza opcja a co za tym idzie cena 

przy dostawie 100% zaś druga opcja przy założeniu 50% zamówienia? 

3. paragraf 2 nie ma ust. 1 - dotyczy terminu dostawy 

4. Nie ma paragrafu 5 ust. 5 

5. Jak paragraf 7 odnosi się do paragrafu 4 ust. 3? 

Odpowiedź: 

1. Punkt 2. Odp.: W postanowieniu słowo około ma charakter informacyjny jakiej 

ilości amunicji związek będzie potrzebował. Jednocześnie Zamawiający nie może 

w chwili obecnej ustalić dokładnej wartości. Proszę przyjąć wartości dopuszczalne 

w ramach UPZP lub około 10% +/-  jako zapotrzebowanie dla Zamawiającego.                     

 

Od Państwa zależy ustalenie jednostkowej ceny amunicji. Wyliczenie wartości 

zamówienia również musi wskazywać ostateczną kwotę.  

 

2. Punkt 3. Odp.: Zamawiający nie przewiduje dzielenia tego zamówienia na dwa tj. 

połowę oczekiwanej ilości sztuk amunicji. W praktyce zamówienia spływają do 

wykonawcy na bieżącą wraz z zużywaniem się amunicji. Tym samym nie jest 

możliwe ustalenie dokładnej liczby sztuk, jaka zostanie zużyta.  



 

 

 

 

 

 

 

Od oferenta zależy sposób skonstruowania oferty, możliwym jest rozgraniczenie wartości 

jednostkowej naboju podczas dostaw do 50 % wartości zamówienia oraz powyżej 50% 

wartości zamówienia. Natomiast nadal będzie to suma obu wartości cenowych jako całkowita 

wartość zamówienia. 

Zamawiający zastrzega tym samym możliwość rezygnacji z 50% zamówienia w przypadku 

nie wykorzystania możliwości dostawy przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania 

umowy z przyczyny niezależnych od zamawiającego- brak zapotrzebowania.  

Wartość zamówienia i środki przeznaczone na nie są zabezpieczona poprzez środki 

dotacyjne z Ministerstwa Sportu.  

 

3. i 4.  Odp.: Nastąpiły błędy w projekcie umowy w ramach par. 5. Zostało to 

poprawione. 

 

5. Odp.: Klauzula art. 145 stanowi o odstąpieniu od umowy w ramach UPZP.                                      

W przypadku par. 4 ust. 3 mamy do czynienia z zakończeniem obowiązywania 

umowy w sytuacji gdy nie zostało zamówione 100% przewidywanego 

zapotrzebowania z uwagi brak zużycia nabojów przez Zamawiającego, z przyczyn 

od niego nie zależnych. Terminy i ilości dostaw są związane z bieżącym 

zapotrzebowaniem Zamawiającego, które wynikają z działalności osób 

podlegających szkoleniu sportowemu. Nie sposób ustalić dokładnej liczby 

pocisków z uwagi na wiele czynników takich np. jak: forma zawodnika, zmiany                                                  

w mikrocyklach treningowych, zmiany warunków klimatycznych itp. 

 

 

 

 

Agnieszka Sebboua 
Manager ds. projektów 


