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Dotyczy: postępowania na dostawę podwójnej wnęki rezonansowej do 
spektrometru EPR dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy 

 
Pytanie dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ Wzór Umowy 

 
 
- § 7, ust. 2 

 
Uprzejmie prosimy o zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

 
Czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w siedzibie końco-

wego użytkownika i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki) nastąpi w 

terminie nie dłuższym niż 72 godzin z wyłączeniem dni wolnych od pracy od 
zgłoszenia usterki. 

 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę. 
 

 
- § 7, ust. 3 

 
Uprzejmie prosimy o zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
 

Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni robo-
czych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy) licząc od dnia zgłoszenia (faksem lub e-mailem) usterki. W przypadku 
uszkodzeń wymagających odesłania wadliwego elementu do siedziby producenta 
lub sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych, termin naprawy 

gwarancyjnej może wynosić 3 miesiące, chyba, że Strony uzgodnią inny 



 

 

 

 

WYDZIAŁ CHEMII 

 
SEKCJA EKONOMICZNO-FINANSOWA WYDZIAŁU CHEMII 
ul. F. Joliot-Curie 14 
50-383 Wrocław 
 
tel. +48 71 375 74 33 | +48 71 375 73 02 
 
finanse@chem.uni.wroc.pl | www.chem.uni.wroc.pl 

termin co zostanie  potwierdzone niezależnym pismem. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę. 

 
 

 
§ 7, ust. 6 

 

Uprzejmie prosimy o zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
 

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia (podzespołu) na 
wolny od wad po 3-krotnej naprawie gwarancyjnej tego samego elementu/podze-
społu oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzenia niemożliwego do usunięcia, 

a niewynikającego z winy Zamawiającego. 
 

       
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę. 
 

§ 9, ust. 1 
 
Uprzejmie prosimy o zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

 
Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji umowy, Zamawiający będzie 

miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,05 % wartości brutto umowy za 
każdy dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 dni w wy-

sokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej 
niż 30 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym 
lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Łączna wartość 

kar umownych nie może przekroczyć 5% wartości brutto umowy. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę. 
 

§ 9, ust. 2 
 

Uprzejmie prosimy o zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
 

Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 

okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,05% wartości 
brutto umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczo-

nego na usuniecie wad. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni Zama-
wiający ma prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w trybie naty-
chmiastowym, z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy. Łączna wartość kar 
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umownych nie może przekroczyć 5% wartości brutto umowy 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę. 

 
§ 9,  

 
Uprzejmie prosimy o dopisanie następującego zapisu jako kolejny ustęp: 

 

W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, oraz odstąpienia od umowy lub 

jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Za-
mawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto 
umowy. 

 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę 

 
 

                                                           Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 

 

        dr hab. Lucjan Jerzykiewicz 

 


