
 

 

Wrocław, dnia 6.12.2018 r. 
 
 
 

 
 
nr postępowania: BZP.2410.18.2018.BO 

Wykonawcy 
(informacja przesłana faksem i/lub drogą elektroniczną wg 
rozdzielnika oraz zamieszczona na stronie internetowej 
zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pod nazwą: Dostawa macierzy wraz ze wsparciem technicznym oraz przełączników typu 
SAN wraz ze wsparciem technicznym. 

 
INFORMACJA NR 3 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie 1: Załącznik nr 8 - wzór umowy. Pytanie do § 8 ust. 3: Czy Zamawiający dopuszcza 
obniżenie poziomu zastrzeżonej kary umownej do wysokości 2% wartości brutto Sprzętu, który nie 
przejdzie pozytywnie powtórnej procedury odbioru jakościowego? 
Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w ww. zakresie. 

Pytanie 8: Załącznik nr 8 - wzór umowy. Pytanie do § 8 ust. 4: Czy Zamawiający dopuszcza 
zwiększenie poziomu kar umownych dla zaistnienia przesłanki z § 8 ust. 4 z 10% do 20% wartości 
brutto umowy określonej w § 6 ust. 1) Umowy ? 
Odpowiedź 8: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w ww. zakresie. 

Pytanie 9: Załącznik nr 8 - wzór umowy. Pytanie do § 8 ust. 5: Czy Zamawiający dopuszcza 
obniżenie rażąco wysokiej kary umownej za odstąpienie z 30% do 20% ogólnej wartości brutto 
umowy określonej w § 6 ust. 1 Umowy ? 
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku odstąpienia od części Umowy z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy oraz przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, kara umowna 
zostanie naliczona od części wartości brutto umowy, od której nastąpi odstąpienie ? 
Wysokość kary umownej powinna być bowiem uzależniona od tego, czy odstąpienie następuje od 
całości lub części Umowy. 
Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w ww. zakresie. 

Pytanie 10: Załącznik nr 8 - wzór umowy. PYTANIE do § 8 ust. 7: Ze względu na konieczność 
oszacowania ryzyk związanych z realizacją Umowy, jak również ze względu na fakt, że wykonanie 
przedmiotu umowy opiera się na osobach trzecich (producentach, dystrybutorach sprzętu, 
autoryzowanym serwisie producenta), czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy, limitu 
dla naliczania Wykonawcy kar umownych, tj.: „Łączna wysokość kar umownych naliczonych 
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy 20% wartości brutto umowy określonej 
w § 6 ust.1” ? 
Poziom limitu jest skorelowany z przesłanką odstąpienia z § 8 ust. 4 Umowy, z uwzględnieniem 
pytania Wykonawcy. 
Odpowiedź 10: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w ww. zakresie. 

 
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach oraz na podstawie art. 38 ust. 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 
Zamawiający przedłuża terminy: 

- składanie ofert: do dnia 14.12.2018 r. do godz. 10:00, 
- otwarcie ofert: dnia 14.12.2018 r. do godz. 10:30. 
 
Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień 

Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
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