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Sporządziła: Anna Opalach, Tomasz Kulik,  

  

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI 

W  OLSZTYNIE 

 

_________________________________________________________________________________ 

L.dz.90-0902/959/AO/2017                                                                              Olsztyn dn. 23.05.2017r. 

Nr postępowania: 164/2017/PN/DZP                                   

Do wiadomości  
                 wszystkich uczestników                                         

postępowania 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego nr 164/2017/PN/DZP pt. „Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, 

laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w 

Olsztynie”. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 

ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane 

zapytania.     

Pytania nr 1:  

Dotyczy § 5 ust. 5 umowy. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie dla części 1 zastrzeżonego w § 5 

ust. 5 umowy terminu naprawy do 14 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia 

części spoza terytorium Polski – 21 dni roboczych? 

Uzasadnienie: 

Zaproponowany przez Zamawiającego termin naprawy jest zbyt krótki dla sprzętu będącego 

przedmiotem zamówienia Proponowane wydłużenie terminu będzie miało korzystny wpływ na 

realizację obowiązków wynikających z gwarancji tj. prawidłową diagnozę oraz naprawę. Wykonawca 

nie jest w stanie przechowywać wszelkich możliwych części, w związku z czym może pojawić się 

konieczność sprowadzenia części od producenta lub odesłania sprzętu do producenta. Wówczas 

uzasadnione jest wydłużenie terminu naprawy do 21 dni roboczych 

Odpowiedź:  
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Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie załącznika nr 6 do SIWZ – „Istotne postanowienia 

umowy”. 

 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy § 5 ust. 6 umowy dla części 1  

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu § 5 ust. 6 z umowy. 

Uzasadnienie: 

Wystarczającą karą dla Wykonawcy za przekroczenie terminu naprawy jest konieczność zapłacenia 

kary umownej. Dodatkowe obciążenie w postaci konieczności wymiany urządzenia, które może 

zostać naprawione jest nadmierne.  

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie załącznika nr 6 do SIWZ – „Istotne postanowienia 

umowy”. 

 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy § 6 ust. 1 punkt 2 umowy 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 6 ust. 1 punkt 2 na:  „za  

niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 2  w  

wysokości  0,1% ceny określonej w §3 ust. 1 za  każdy dzień  opóźnienia,  liczony  od  ostatniego  dnia  

wyznaczonego  na  dostarczenie przedmiotu umowy”? 

Uzasadnienie: 

Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny 

tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu 

przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie załącznika nr 6 do SIWZ – „Istotne postanowienia 

umowy”. 

         Z poważaniem 

                                                                                                                                       KANCLERZ 

                                                                                                                             dr inż. Aleksander Socha 

Sporządziła: Anna Opalach 


