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Ldz. 90 – 0902/1883/KK/2017      Olsztyn, dnia 12.09.2017 r.  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Dotyczy: postępowania nr 314/2017/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa asortymentu laboratoryjnego do jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”. 

 

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

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania: 

 

Pytanie nr 1. Dotyczy Istotnych postanowień umowy: 

Dotyczy projektu umowy § 6 ustęp 1, podpunkt a) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na: 

„[…]w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”” 

Prośbę swoją motywujemy tym, iż karę należałoby naliczać od niezrealizowanej części umowy. 

Naliczanie kary za część umowy, która została zrealizowana należycie wydaje się być rozwiązaniem 

niesprawiedliwym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

Pytanie nr 2. Dotyczy Istotnych postanowień umowy: 

Pytanie odnośnie limitu kar umownych  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu o górnym limicie kar umownych w 

wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy? 

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż brak górnego limitu kar umownych może doprowadzić do 

sytuacji, w której wysokość kar opisanych w § 6 ust. 1b i 1c przewyższy wysokość kary za odstąpienie 

od umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

Pytanie nr 3. Dotyczy Istotnych postanowień umowy: 

Dotyczy projektu umowy § 7 ustęp 1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy, że „przed odstąpienie od umowy 

Zamawiający wyznaczy Sprzedającemu dodatkowy 7-dniowy termin na usunięcie uchybień ”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

Pytanie nr 4. Dotyczy Istotnych postanowień umowy: 

Dotyczy wzoru umowy § 5, ustęp 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia brakującego przedmiotu umowy 

lub wymiany na nowy, wolny od wad i uszkodzeń do 21 dni liczonych od dnia uznania reklamacji? 

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędny jest odbiór przedmiotu 

reklamacji, przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji (w tym wysłanie do producenta  
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i jego analiza). Biorąc pod uwagę ten aspekt, jak również i fakt, iż nasze produkty produkowane są  

i magazynowane poza granicami kraju, podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża 

Wykonawcę na ponoszenie kar umownych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

Pytanie nr 5. Dotyczy Istotnych postanowień umowy: 

Dotyczy wzoru umowy § 5, ustęp 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia usterki do 20 dni liczonych od dnia 

uznania reklamacji? 

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędny jest odbiór przedmiotu 

reklamacji, przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji (w tym wysłanie do producenta  

i jego analiza). Biorąc pod uwagę ten aspekt, jak również i fakt, iż nasze produkty produkowane są  

i magazynowane poza granicami kraju, podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża 

Wykonawcę na ponoszenie kar umownych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

Pytanie nr 6. Dotyczy Istotnych postanowień umowy: 

Dotyczy wzoru umowy § 5, ustęp 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 20 dni liczonych od dnia uznania 

reklamacji? 

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędny jest odbiór przedmiotu 

reklamacji, przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji (w tym wysłanie do producenta  

i jego analiza). Biorąc pod uwagę ten aspekt, jak również i fakt, iż nasze produkty produkowane są  

i magazynowane poza granicami kraju, podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża 

Wykonawcę na ponoszenie kar umownych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 

 

Z poważaniem 

 

KANCLERZ  

dr inż. Aleksander Socha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Karolina Kostrzewa 


