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Znak sprawy: DZP.260.19.2022

Kraków, 7 lipca 2022 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na:
dostawę konfokalnego mikroskopu ramanowskiego dla IFJ PAN, znak sprawy:
DZP.260.19.2022.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania
Wykonawców, które wpłynęły drogą elektroniczną.
Pytanie 1
Proszę o akceptację terminu realizacji zamówienia w terminie do: 40 tygodni od daty
zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego.
Wyjaśniam, że moja prośba wynika z obserwowanych przez nas opóźnieniach w dostawach
specjalistycznych komponentów
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz wyjaśnia, że w przypadku opóźnień z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy możliwa jest zmiana terminu realizacji umowy, opisana w § 10
ust. 2 i ust. 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Ponadto, w przypadku
wystąpienia siły wyższej, opisanej w § 7, strony zwolnione są od wypełnienia zobowiązań
umownych na czas jej trwania.
Pytanie 2
Wzór Umowy §5 ust. 2. a) i b)
Proszę o zmianę zapisów na poniższe:
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% ceny określonej w § 3
ust. 1, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5% wartości komponentu, co do
którego nastąpiło opóźnienie w dostawie;
 za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi,
gwarancji w wysokości 0,1 % ceny określonej w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 5% wartości
komponentu, co do którego nastąpiło opóźnienie.
Wyjaśniam, że ewentualne opóźnienia mogą być skutkiem obserwowanych opóźnień
dostaw specjalistycznych komponentów co jest zjawiskiem niezależnym od Wykonawcy
dlatego zbyt wysokie kary umowne nie mogą być przez Wykonawcę zaakceptowane. Proszę
zatem o wprowadzenie limitu kar tj . wartości nie większej niż 5% dla opóźnień w dostawie
oraz opóźnień w usuwaniu uszkodzeń, co może być przez Wykonawcę zaakceptowane i
pozwoli mi na złożenie oferty w imieniu Wykonawcy.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie wyjaśniam, że nie ma możliwości
liczenia kar od wartości komponentu wchodzącego w skład dostawy, ponieważ dostawa nie
jest podzielona na części. Odbiór przedmiotu zamówienia i płatność może nastąpić jedynie
po realizacji całości przedmiotu zamówienia (dostawa, instalacja, szkolenie pracowników).
Ponadto § 5 ust. 6 wzoru umowy wprowadza już ograniczenie wysokości naliczanych kar, a §
10 i § 7 przewidują możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SWZ.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Za Komisję Przetargową

Anica Knera
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