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ZAPYTANIA I WYJAŚNIANIA 
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 

w postępowaniu nr CRZP/143/009/D/15, ZP39/WETI/15 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie     
               przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu składającego się 
               z wielofunkcyjnego urządzenia pomiarowego, wektorowego transcievera 
               sygnałowego z akcesoriami oraz modułu PCI 

 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 
08.05.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
 
 
Pytanie 1:  
Czy Zamawiający dopuści  modyfikację zapisów w § 5 ust. 1 i 2 zgodnie z poniższym zapisem: 
§ 5  
Kary umowne i odstąpienie od umowy  
1. W przypadku opóźnienia w dostawie WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % ceny 
brutto określonej w § 2 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, 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 0,5 % brutto określonej w §2 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, 
za każde naruszenie, jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia brutto. 
 
Odpowiedź:  
Tak  
 
Pytanie 2:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 5 punktu w postaci: 
„Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jednak kwota takiego 
odszkodowania nie może wynieść więcej niż do 100% wartości zamówienia brutto”. 
Odpowiedź:  
Tak 



 
 

Pytanie 3: 
Czy Zamawiający dopuści  modyfikację zapisów w § 4 ust. 1  zgodnie z poniższym zapisem: 
„1.WYKONAWCA udziela: …… miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia oraz 90 dni na nośniki 
DVD, liczonej od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń”.  
Odpowiedź: 
Tak 
 
 
Powyższe odpowiedzi oraz stanowią integralną część SIWZ. Zamawiający dokona zmiany 
SIWZ i przesunie termin składania ofert. 
 
 

 


