Dziekan
Gdańsk, dnia 27.03.2015 r.
ZAPYTANIA I WYJAŚNIANIA
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
w postępowaniu nr CRZP/86/009/D/15, ZP/28/WETI/15
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę anemometru, zasilacza programowalnego oraz rejestratorów
wielokanałowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr
postępowania CRZP/86/009/D/15.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 27.03.2015 r. oraz wpłynęły do
Zamawiającego zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
na które Zamawiający udziela wyjaśnień.
Zapytanie techniczne do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - część III
Zapytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza aby częstotliwość odświeżania wyjść analogowych na poziomie min
2,5MS/s była spełniona w przypadku wykorzystania jednego kanału w danym momencie, a w przypadku
jednoczesnego wykorzystania 4 kanałów wynosiła 1,25MS/s na każdy kanał?
Odpowiedź 1:
Zamawiający dopuszcza zaproponowaną częstotliwość jednocześnie informując, że dokona
odpowiednich zmian w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zapytanie do SIWZ i projektu umowy - część III
Zapytania 1:
Zamawiający pisze w projekcie umowy, paragraf 4, pkt 2, 3, 5, 6:
2. W ramach gwarancji dotyczącej ………………………..
a) czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 48 godzin licząc w dni robocze
od daty i godziny zgłoszenia usterki lub wady;
b) czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni licząc w dni robocze od daty i godziny od przystąpienia
do usuwania usterki lub wady;
3. WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany urządzeń wykazujących wady fizyczne na nowe tego
samego typu i o tych samych parametrach technicznych w przypadkach:
a) nie wykonania naprawy w ciągu 14 dni licząc od pierwszego dnia przystąpienia do naprawy, licząc w
dni robocze:
b) gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało wady fizyczne
uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.
5. WYKONAWCA ma obowiązek dołączyć do towaru objętego niniejszą Umową stosowne dokumenty
techniczne i karty gwarancyjne w języku polskim. W przypadku nie dostarczenia karty gwarancyjnej
niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
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6. ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień z
tytułu rękojmi.
Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższych zapisów jak następuje:
2. W ramach gwarancji dotyczącej ………………………..
a) czas przystąpienia do naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 5 dni 48 godzin licząc w dni
robocze od daty i godziny zgłoszenia usterki lub wady;
b) czas naprawy nie może być dłuższy niż 14 28 dni licząc w dni robocze od daty i godziny od
przystąpienia do usuwania usterki lub wady;
3. WYKONAWCA zobowiązuje się do wymiany urządzeń w okresie gwarancyjnym wykazujących wady
fizyczne na nowe lub wolne od wad tego samego typu i o tych samych parametrach technicznych w
przypadkach:
a) nie wykonania naprawy w ciągu 14 28 dni licząc od pierwszego dnia przystąpienia do naprawy, licząc
w dni robocze:
b) gdy po trzech naprawach gwarancyjnych urządzenie nadal będzie wykazywało wady fizyczne
uniemożliwiające jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem.
5. WYKONAWCA ma obowiązek dołączyć do towaru objętego niniejszą Umową instrukcję obsługi
stosowne dokumenty techniczne i karty gwarancyjne w języku polskim lub angielskim. W przypadku nie
dostarczenia karty gwarancyjnej niniejsza umowa lub/i faktura VAT stanowi dokument gwarancyjny.
6. ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień z
tytułu rękojmi.
Informujemy, że wszelkie naprawy serwisowe odbywają się w naszym centrum serwisowym na
Węgrzech – w związku z czym, należy wziąć pod uwagę odpowiedni czas naprawy i reakcji na
zgłoszenie usterki/ przystąpienia do naprawy. Koszty transportu w okresie gwarancyjnym ponosi
Wykonawca.
Sprzęt jest wysyłany z fabryki National Instruments na Wegrzech, w Debreczynie. Oprócz instrukcji
obsługi w języku angielskim i dokumentów przewozowych, żadna inna dokumentacja nie jest dołączona
do dostawy. Informujemy także, iż producent sprzętu nie wystawia kart gwarancyjnych, w zwiazku z tym
National Instruments Poland jej nie dostarcza. Dokumentem uprawniającym do ubiegania się o
świadczenia gwarancyjne jest faktura VAT.
Zwaracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisów, mówiących o rekojmi z całego projektu umowy.
Standardowo rękojmia to forma zabezpieczenia interesów konsumenta, który jest osobą fizyczną.
Pozwala ona na dochodzenie praw nie tylko na podstawie gwarancji przyznawanej przez producenta, ale
również od dystrybutora, który sprzedał dany produkt. W przypadku tzw. relacji business to business (tj.
firma-firma, firma-instytucja lub instytucja-instytucja) jest to zabezpieczenie stosowane dodatkowo, za
zgodą obu stron.
Jednak w przypadku, gdy firma sprzedająca dany produkt jest jednocześnie firmą udzielającą gwarancji, a
zatem producentem, świadczenia gwarancyjne pokrywają wszelkie roszczenia, które klient może
podnosić. W przypadku National Instruments ma miejsce taka właśnie sytuacja. Jest to jednocześnie
firma produkująca sprzęt, jak również dystrybuująca go. National Instruments Poland Sp. z o.o. to
„spółka córka” producenta sprzętu – National Instrumetns USA. W związku z powyższym świadczenia
gwarancyjne są wręcz korzystniejsze niż te, które zostały przewidziane przez zapisy o rękojmi.
Zapisy mówiące o rękojmi w projekcie umowy uniemożliwią Wykonawcy bezpośrednie przystąpienie do
procedury.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów?
Odpowiedź 1:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w projekcie umowy do cz. III zamówienia,
jednocześnie informując, że dokona odpowiednich zmian w zapisach Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Zapytania 2:
Zamawiający pisze w projekcie umowy, paragraf 5, pkt.1,2,4,5:
1. W przypadku opóźnienia w dostawie WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości:
- 50 zł brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wskazanego w §3 ust. 1 umowy, z
uwzględnieniem § 5 ust 2b umowy.
2. Za nieterminowe przystąpienie do naprawy lub za nieterminowe wykonanie naprawy WYKONAWCA
zapłaci karę umowną w wysokości:
- 50 zł brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wskazanego w §4 ust. 2 pkt. a) lub w §4
ust. 2 pkt. b) umowy, za każde naruszenie.
4. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od upływu terminu ustalonego w
umowie, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.
WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną, o której mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu.
5. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej
kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody jak również, gdy szkoda
powstanie z innego tytułu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższych zapisów jak następuje:
1. W przypadku opóźnienia w dostawie WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości:
- 50 zł 0.1% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wskazanego w §3 ust. 1
umowy, z uwzględnieniem § 5 ust 2b umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia brutto.
2. Za nieterminowe przystąpienie do naprawy lub za nieterminowe wykonanie naprawy WYKONAWCA
zapłaci karę umowną w wysokości:
- 50 zł 0.1% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu wskazanego w §4 ust. 2 pkt.
a) lub w §4 ust. 2 pkt. b) umowy, za każde naruszenie, jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia
brutto.
4. W przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w terminie 14 28 dni od upływu terminu ustalonego w
umowie, ZAMAWIAJĄCY wezwie Wykonawcę na piśmie do wykonania postanowień umowy może
odstąpić od umowy, wyznaczając mu termin na wypełnienie postanowień umowy. bez wyznaczania
dodatkowego terminu. Jeśli Wykonawca nie zastosuje się do wezwania, Zamawiający może odstąpić do
umowy. WYKONAWCA w tym przypadku zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną, o której mowa w
ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej
kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody jak również, gdy szkoda
powstanie z innego tytułu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Kwota takiego odszkodowania
nie może wynieść więcej niż do 100% wartości zamówienia brutto.
Firma National Instruments ma Ogólne Warunki Sprzedaży sformułowane przez głównego akcjonariusza
(National Instruments Corporation) tak, że nasze ewentualne zobowiązanie odszkodowawcze jest
ograniczone. Ponieważ w umowie odnoszącej się do niniejszego zamówienia nie są określone limity
odpowiedzialności, proponujemy ograniczenie maksymalnej kwoty kar umownych do 10% wartości
zamówienia brutto oraz odszkodowania uzupełniającego do 100% wartości zamówienia brutto. Ponieważ
ochrona gwarancyjna obejmuje całość wartości sprzętu, kwota ta pokrywać może ewentualne dodatkowe
roszczenia Zamawiającego.
Prosimy o umieszczenie zapisów ograniczających wysokość kar umownych i odszkodowania
uzupełniającego w tekście umowy. Ułatwi nam to uzyskanie aprobaty właściciela naszej spółki na
bezpośrednie przystąpienie do procedury przetargowej.
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany?

Odpowiedź 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaproponowane zmiany zapisów w projekcie umowy do
cz. III zamówienia.
W związku z udzielonymi odpowiedziami ulega zmianie załącznik nr 5III do SIWZ Wzór umowy
oraz załącznik nr III do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cz. III.
Zmieniony załącznik nr 5III do SIWZ Wzór umowy - zmodyfikowany oraz załącznik nr III do
SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla cz. III – zmodyfikowany został zamieszczony
na stronie internetowej Zamawiającego.
Powyższe odpowiedzi oraz zmiany stanowią integralną część SIWZ.
Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu 01.04.2015 r.
Udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany będą wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy
otrzymali SIWZ oraz opublikowane na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4
ustawy Pzp.

