
i NI FRASTRUKTURA
I SRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

** •
*

•
*

* *  
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ZP/399/050/D/12
Dotvczv: postcpowania o udzielenie zarnOwienia publicznego, prowadzonego w trvbic przetargu
nicograniczoncgo na zadanic: dostawa aparatury pomiarowej podvtawowych wlakiwoki fizycznych
w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskiej

ZamaAN iajacv na podstawic art. 38 ust. 2 Ustawv z dnia 29 stvcznia 2004 roku Prawo ZarnOwien
Publicznvch (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. poz. 759 ) zwang dalcj ,.uPzp" informuje. i± wplynelv zapvtania
od Wvkonawcv dotvezq.ce treSci Specyfikacji Istotnych WarunkOw ZamOwienia zwang dalej ..SIWZ". 
Zamawiajzjcv przekazuje trek zapvtania \\I-az z odpowiedziami. 

Prtanie: Chcqc bye w zgodzie z wszystkimi wymaganiami stawianymi przez zamawiajacego, prosimy
o nastcpulace zmiany SIWZ: w dziale XIII pla. 7 z istniejqcego:

7. Wszelkie rozliczenia. pomiedzy Zamawiajqcym a Wykonawcq, bedq prowadzone w PLN.

Na

7.Wszellde rozliczenia. pomicdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq, bedq prowadzone w PLN lub Euro

Oraz nastwujqce zmiany we wzorze umowy § 6 z istniejqcego;

WYKONAWCA zaplaci kare umownq w wysokoki 0,1% za katdy dzieri opOinienia w realizacji
przedmiotu umowy oraz w usuwaniu wad lub usterek, nie wiffej jednak niz 10% warto.ki umowy
wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy

ZAMA WIAJ4CY mate odstqpie od umowy bez konsekwencji okrdlonych w us!. 4 w przypadku
zaismienia istotnej zmiany okolicznoki powodujqcej, ze wykonanie umowy nie leiv w interesie
publicznym, czego née mozna bylo przewidziee w chwili zawarcia umowy. Odstqpienie od umowy mo2e
nastqpie w ciqgu 30 dni od powziecia przez ZAMAWIAJACEGO wiadomoki o istnieniu Lego typu
okolicznoki.

Z wylqczeniem przypadku, o ktarym mowa w us!. 2, za odstqpienie od niniejszej umow y przez jednq
ze stron, strona po ktOrej lend przyczyny odstqpienia zaplaci drugiej stronie kare umownq w wysokoki
10% ceny brutto okrdlonej w § 2 ust. 1 umowy.

W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie 20 dni roboczych ad uplywu terminu
ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, ZAMAWIALICY bcdzie uprawniony do odstqpienia umowy bez
wyznaczania dodatkowego terminu. WYKONAWCA w tym przypadku zaplaci ZAMAWIAJACEMU
kare umownq w vlysokaki 10% ceny brutto okrdlonej w § 2 ust. 1 umowy.

Zamawiajqcy mole dochodzie odszkodowania uzupelniajqcego w przypadku, gdy szkoda przewy±szy
wysokok zastrze±onych kar umownych. na zasadach ogOlnych.

Wykonawca wyraza zgodc na potrqcenie naliczonych kar umownych z przyslugujqcq mu cenq
okreSlonq w § 2 ust. 1 umowy.

na

I. WYKONAWCA zaplaci kare umownq w wysokoki 0,1% za ka±dy dzieri opainienia w realizacji
przedmiotu umowy oraz w usuwaniu wad lub usterek. nie wiccej jednak ni± 5% wartaki umowy
wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy

Projekt ..Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdanskier wspOlfinansowany przez Unie Europejska
ze SrodkOw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego lnfrastruktura i Srodowisko.

WartoSd dofinansowania — 73 664 000 zi.
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-06.
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ZAMAWIAJ4CY mote odstqpie od umowy bez konsekwencji okreSlonych w ust. 4 w przypadku
zaistnienia istotnej zmianv okolicznoki powodujqcej. ze wykonanie umowy nie le±y w interesie
publicznym, czego nie matna bylo przewidziee w chwili zawarcia umowy. Odstqpienie od umowy mo±e
nastqpie w ciqgu 30 dni od powziccia przez ZA1V1A WIA.14CEGO wiadomoki o istnienin Lego typu
okolicznoSci.

Z wylqczeniem przypadku, o ktOrym mowa w ust. 2, za odstqpienie od niniejszej umowy przez jednq
ze stron. strona po ktOrej le±q przyczyny odstqpienia zaplaci drugiej stronie karc umownq w wysokoki
5% ceny brutto okreSlonej w § 2 ust. 1 umowy.

W przypadku niewykonania przediniotit Umowy w terminie 20 dni roboczych od ziplywit termini(
ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, ZAMAWIA.LICY bcdzie uprawniony do odstqpienia umowy bez
wyznaczania dodatkowego termini,. WYKONAWCA w tym przypadku zaplaci ZAMAWIAJ4C'EM11
karc umownq w wysokoki 5% ceny brutto okreSlonej w § 2 ust. 1 umowy.

Wvkonawca wyraia zgock na potrqcenie naliczonych kar umownych z przyslugujqcq mu cenq
okre.ilonq w § 2 ust. 1 umowy.

Pragnf zapewnie 2e XXXOCXXXXx traktuje swych odbiorcOw w .sposa absolutnie odpowiedzialny
czego dowodem jest weigt wzrastajqca liczba zdytkownikOw systemOw oferowanych przez .XXX
Pro.s'ba nasza wynika z wewnctrznych regulacji w JCXXXX,OCXXXXX, Ufamy. ze wszelkie rozbieinoki
zdan. kuire mogq wynilcae w zwiqzku z podpisaniem umowy, bcdq rozwiqzane poluhownie. Natomiast

dbaloki o dobre relaeje i wzajemne zrozumienie mam nadzieje ±e nasza proSba jest dla Palistwa do
zaakceptowania

Odpowiedi: Zamawiajacy dokonal w SIWZ stosownvch zmian.

Udzielone wyjasnienie oraz wprowadzone zmiany bcdg wi4iace dla wszystkich Wykonawc6w,
ktOrzy otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie www.dzp.pg.gda.pl  zgodnie z art. 38 ust 2
i 4 uPzp, prowadza takie do zmianv tresci Ogloszenia o zamOwieniu.

(Kierownik Zamawiaj4cego
lub osoba upowainiona)
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