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 Dziekan   
 
L. dz. WETI/ 3041/2017 

                Gdańsk, dnia 16.10.2017 r. 
 

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 

 
 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA  
DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 

w postępowaniu nr CRZP/192/009/D/17, ZP/50/WETI/17 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa przyrządów pomiarowych (wielokanałowego 
rejestratora sygnałów analogowych) dla   KSEM WETI PG” 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, że w dniu 13.10.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień i wprowadził następujące zmiany: 
  
Zapytanie 1:  

Zamawiający pisze we Wzorze Umowy § 4 

§ 4 

GWARANCJA I WARUNKI REALIZACJI UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI 1. (…) 

2. Obowiązki Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji polegają albo na wymianie przedmiotu umowy na nowy 

wolny od wad, albo na jego naprawie, albo na zwrocie zapłaconej ceny. 

3. (…) 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia drogą elektroniczną otrzymania od 

Zamawiającego zgłoszenia potrzeby dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany (zgłoszonej reklamacji). Jeżeli 

Wykonawca nie potwierdzi otrzymania takiego zgłoszenia, zamawiającego będzie domniemywał, że dotarło ono do 

Wykonawcy, chyba, że udowodni on, że z przyczyn technicznych było to niemożliwe. 

5. (…) 

6. W razie żądania przez Zamawiającego naprawy Wykonawca (lub wskazany w ofercie punkt serwisowy) 

uprawniony będzie do oceny możliwości dokonania naprawy na miejscu czy też konieczności dokonania naprawy 

w punkcie serwisowym albo zasadności wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy wolny od wad. 

7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 1) 

(…) 

2) (…) 

3) (…) 

4) (…) 

5) w przypadku niedopełnienia obowiązków gwarancyjnych w wymaganym terminie, Zamawiający może powierzyć 

naprawę osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy; koszty zastępczego usunięcia awarii, poniesione przez 
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Zamawiającego obciążają Wykonawcę; wykonanie zastępcze nie powoduje utraty praw gwarancji i rękojmi po stronie 

Zamawiającego; 

8. (…) 

9. Przedstawiciel Wykonawcy lub wskazanego w ofercie punktu serwisowego ocenia w siedzibie Zamawiającego możliwość 

dokonania naprawy na miejscu czy też konieczność dokonania naprawy w punkcie serwisowym lub siedzibie Wykonawcy. 

10. (…) 

11. (…) 

12. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu wady przedmiotu umowy, jeżeli pomimo 

dwukrotnej wymiany lub naprawy Wykonawca nie doprowadzi do jego zgodności z umową i nadal będzie działał wadliwie. W 

takim przypadku Wykonawca będzie obowiązany do zwrotu zapłaconej ceny w terminie 14 dni od daty otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu oraz do zapłaty kary umownej, o której mowa w 

§ 5 ust.3 umowy. 

13. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

14. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi nie podlega żadnym ograniczeniom lub wyłączeniom. 

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje, jak następują: 

§ 4 
GWARANCJA I WARUNKI REALIZACJI UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU GWARANCJI I RĘKOJMI 
1. (…) 
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji polegają albo na wymianie przedmiotu umowy na nowy lub 

wolny od wad, albo na jego naprawie, albo na zwrocie zapłaconej ceny. 

3. (…) 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 5 dni, potwierdzenia drogą elektroniczną 

otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia potrzeby dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany (zgłoszonej 

reklamacji). 

Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania takiego zgłoszenia, zamawiającego będzie domniemywał, że dotarło ono do 

Wykonawcy, chyba, że udowodni on, że z przyczyn technicznych było to niemożliwe. 

5. (…) 
6. W razie żądania przez Zamawiającego naprawy Wykonawca (lub wskazany w ofercie punkt serwisowy) uprawniony 

będzie do oceny możliwości dokonania naprawy na miejscu czy też konieczności dokonania naprawy w punkcie 

serwisowym albo zasadności wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy lub wolny od wad. 

7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 1) (…) 

2) (…) 
3) (…) 
4) (…) 

5) w przypadku niedopełnienia obowiązków gwarancyjnych w wymaganym terminie, Zamawiający może powierzyć 

naprawę osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy; koszty zastępczego usunięcia awarii, 
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poniesione przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę; wykonanie zastępcze nie powoduje utraty praw 

gwarancji i rękojmi po stronie Zamawiającego; 

8. (…) 
9. Przedstawiciel Wykonawcy lub wskazanego w ofercie punktu serwisowego ocenia w siedzibie  Zamawiającego 

możliwość dokonania naprawy na miejscu czy też konieczność dokonania naprawy w  punkcie serwisowym lub siedzibie 

Wykonawcy. 

10. (…) 
11. (…) 
12. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu wady przedmiotu umowy, jeżeli pomimo 

dwukrotnej wymiany lub naprawy Wykonawca nie doprowadzi do jego zgodności z umową i nadal będzie działał 

wadliwie. W takim przypadku Wykonawca będzie obowiązany do zwrotu zapłaconej ceny w terminie 14 dni od daty 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu oraz do zapłaty kary umownej, o której mowa  w § 5 ust.3 umowy. 

13. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 14. 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi nie podlega żadnym ograniczeniom lub wyłączeniom. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację brzemienia wskazanych zapisów? 

Wyjaśnienie 1: 
Zamawiającemu  wyraża zgodę na modyfikację brzmienia wskazanych zapisów . 
 
Zapytanie 2:  

Zamawiający pisze we Wzorze Umowy § 5: 

§ 5 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. W przypadku opóźnienia w dostawie WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień 

opóźnienia. 

2. Za nieterminowe przystąpienie do naprawy lub za nieterminowe wykonanie naprawy WYKONAWCA zapłaci karę 

umowną w wysokości: 50 zł 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. 

3. (…) 

4. (…) 

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. 

6. (…) 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno zostać złożone na piśmie w terminie 7 dni od 

daty powzięcia przez drugą stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy, tj. m.in. w 

przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub nie będzie wykonywał umowy z należytą 

starannością i rzetelnością 

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje, jak następują: 

§ 5 
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1. W przypadku opóźnienia w dostawie WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu 

umowy netto 50 zł za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości zamówienia. 

2. Za nieterminowe przystąpienie do naprawy lub za nieterminowe wykonanie naprawy WYKONAWCA zapłaci karę 

umowną w wysokości: 0,1% wartości przedmiotu umowy netto 50 zł 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. 

3. (…) 
4. (…) 
5. Strony będą uprawnione 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, przy czym w żadnym wypadku 

odpowiedzialność Stron nie może wyrazić się w ewentualnym odszkodowaniu kwotą przewyższającym 100% 

wartości przedmiotu umowy.. 

6. (…) 
7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno zostać złożone na piśmie w terminie 7 dni 

od daty powzięcia przez drugą stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy, tj. 

m.in. w przypadku, gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub nie będzie wykonywał umowy z 

należytą starannością i rzetelnością i, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, nadal wykonuje umowę bez 

należytej staranności i rzetelności lub narusza jej postanowienia. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację brzemienia zapisów ? 

Wyjaśnienie 2: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację brzmienie zapisów. 
 
Zapytanie 3: 

Zamawiający pisze we Wzorze Umowy § 7 (zapis występuje również w SIWZ) 

§ 7 
Postanowienia końcowe 
1. (…) 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczących: 

Terminu: 
Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionej okoliczności pod 

warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę 

terminu mogą wynikać z: 

a) działania siły wyższej (klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i 

inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Zamawiającego lub Wykonawcy); 

W wyżej wymienionych okolicznościach Strony ustalą nowe terminy umowne, z tym że zakres zmiany terminu musi być 

proporcjonalny do przyczyny jaka ją spowodowała. 

W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania umowy przez Wykonawcę o więcej niż 30 dni, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację, jak następuje: 
§ 7 
Postanowienia końcowe 1. 

(…) 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczących: 

Terminu: 
Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionej okoliczności pod 

warunkiem, że ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące spowodować zmianę 

terminu mogą wynikać z: 

a) działania siły wyższej (klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i 

inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą Zamawiającego lub Wykonawcy); 

W wyżej wymienionych okolicznościach Strony ustalą nowe terminy umowne, z tym że zakres zmiany terminu musi być 

proporcjonalny do przyczyny jaka ją spowodowała. 

W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania umowy przez Wykonawcę o więcej niż 30 dni, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację brzemienia zapisu? 

 

Wyjaśnienie 3: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację brzmienie zapisu. 
 
Zapytanie 4: 
Zamawiający pisze w SIWZ w sekcji III, pkt 3.9: 

3.9 Gwarancja na przedmiot zamówienia w poszczególnych częściach obejmuje okres minimum 12 miesięcy. 

Wykonawca może udzielić gwarancji na okres dłuższy. Wykonawca określa okres gwarancji w formularzu oferty. 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację, jak następuje: 

3.9 Gwarancja na przedmiot zamówienia w poszczególnych częściach obejmuje okres minimum 12 miesięcy na sprzęt 

oraz 90 dni na nośniki ze sterownikami. Wykonawca może udzielić gwarancji na okres dłuższy. Wykonawca określa 

okres gwarancji w formularzu oferty. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację brzemienia zapisu? 

Wyjaśnienie 4: 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację brzmienie zapisu. 
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