
 

 
 
 
 
 
                

 

             

              nr postępowania: BZP.2410.3.2018.EH                              Wrocław, 22.06.2018 r. 

 
 
INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 
(informacja zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego i przesłana do Wykonawców) 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ  

ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pod nazwą: „Dostawa mikroskopu optycznego dla Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery 
Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kosiby 8”. 
 

W oparciu o artykuł 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Uniwersytet 

Wrocławski udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmienia treść SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

Pytanie 1) Czy Zamawiający zgodzi się, aby we wzorze umowy w §6 ustęp 3 po słowach „3 dni” dodać 

słowo „robocze”. Obecny wymóg może być nie możliwy do dotrzymania w przypadku otrzymania 

zgłoszenia przed dniami ustawowo wolnymi od pracy. 

Odpowiedź 1) Zamawiający zmienia zapis w umowie w paragrafie 6 ust. 3 w sposób następujący: 

jest: 

Czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego użytkownika i 

przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki) w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia 

usterki. 

zmienia się na: 

Czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego użytkownika i 

przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki) w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 

zgłoszenia usterki. 

Pytanie 2) Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu dostawy do 77 dni od daty podpisania 

umowy. 

Odpowiedź 2) Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania dostawy do 77 dni od 

dnia podpisania umowy przez wykonawcę.  

a) W związku z powyższym zmienia treść zapisu w rozdziale III SIWZ w sposób następujący: 

Jest: 

Termin wykonania zamówienia: do 56 dni od daty podpisania umowy. 

poprawia się na: 

Termin wykonania zamówienia: do 77 dni od daty podpisania umowy. 

b) Zmienia się treść Ogłoszenia o zamówieniu w Sekcji II.2.7) 

jest: 

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w dniach: 56 



poprawia się na:  

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w dniach: 77 

Pytanie 3) Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej za nie dotrzymanie terminu 

realizacji do 0,2% wartości brutto za każdy dzień opóźnienia niezależnie od tego czy opóźnienie będzie 

mieściło się w terminie 7 dni czy przekroczy ten termin. 

Odpowiedź 3) Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar umownych w przypadku nie dotrzymania 

terminu realizacji umowy przez Wykonawcę oraz wykreśla zdanie z paragrafu 10 ust 1: „…, a jeżeli 

opóźnienie będzie trwało dłużej niż 7 dni w wysokości 1% za każdy dzień…” 

Zmienia treść zapisu w paragrafie 10 ust. 1 w sposób następujący: 

jest: 

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary 

umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie 

będzie trwało dłużej niż 7 dni w wysokości 1% za każdy dzień. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej 

niż 30 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

poprawia się na: 

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary 

umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia. 

Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę lub 

odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

Pytanie 4) Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad do 

0,2% wartości brutto za każdy dzień opóźnienia. 

Odpowiedź 4) Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  

Zmienia treść zapisu w paragrafie 10 ust. 2 w sposób następujący: 

jest: 

Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i 

rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 

30 dni Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

poprawia się na: 

Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i 

rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień 

opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Jeżeli opóźnienie będzie trwało 

dłużej niż 30 dni Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

Pytanie 5) Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej do 28 dni w 

przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych.  

Odpowiedź 5) Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej do 28 dni. 

Zamawiający zmienia zapis w umowie w paragrafie 6 ust. 4 w sposób następujący: 

jest:  

Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zgłoszenia 

(faksem) usterki.  

poprawia się na: 

Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 28 dni licząc od dnia zgłoszenia 

(faksem) usterki.  

 

 

 

Działając w myśl art. 38 ust. 4a pkt.2) ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania 

ofert i przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o sprostowaniu. 



Termin składania ofert i wniesienia wadium:  16.07.2018 r.. do godz. 10.00. 

Termin otwarcia ofert:  16.07.2018 r. o godz. 11:00 

 

 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
REKTOR 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zmieniony Wzór umowy. 

2. Ogłoszenie o sprostowaniu.  

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zgodnie z zapisem SIWZ Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszej Informacji faksem zwrotnym na nr  

071-375-24-72. 

………………………………..     …………………………………….. 

Data otrzymania        Pieczęć lub czytelny podpis 


