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Wyjaśnienia do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
 Numer referencyjny postępowania: ZIP/20/2020 
 Nazwa zadania: Dostawa magnetronów kołowych oraz źródła jonów 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi 
przedmiotowego postępowania, udzielamy następujących wyjaśnień: 

1. Czy zamawiający dopuszcza zmianę: 
1) Paragrafu 3 punkt 6 na Dostawca dostarczy instrukcję obsługi do urządzenia w języku polskim 

lub angielskim w formie elektronicznej (cyfrowej). 
Odpowiedź: 
TAK. 

2) Paragrafu 5 – kary umowne za opóźnienie zostaną naliczane po 3 tygodniach opóźnienia 
Odpowiedź: 
NIE, ponieważ jest to sprzeczne z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w ogłoszeniu 
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącymi terminu 
wykonania zamówienia (nie więcej 98 dni od daty udzielenia zamówienia (14 tygodni)). Zgoda 
na proponowaną zmianę oznaczałaby, że najdłuższy dopuszczalny termin wykonania 
zamówienia wynosi faktycznie nie 98 a 119 dni (17 tygodni) – bo tak należy rozumieć sytuację, 
w której Dostawca za niedotrzymanie umownego terminu dostawy nie ponosi żadnych sankcji 
(jeżeli opóźnienie nie przekracza 3 tygodni). 

3) Wysokość kar za każdy dzień opóźnienia 0.2% lecz nie więcej niż 2.5% wartości niniejszej 
umowy 
Odpowiedź: 
TAK – w zakresie dotyczącym wysokości kar za każdy dzień opóźnienia (0,2%). 
NIE – w zakresie dotyczącym proponowanej, maksymalnej wysokości kar za opóźnienie 
dostawy. 

4) Całkowita możliwa odpowiedzialność dostawcy nie przekroczy wartości niniejszej umowy 
Odpowiedź: 
TAK. 

5) Dostawca gwarantuje brak wad materiałowych i produkcyjnych oraz, że są zgodne ze 
specyfikacją techniczną. Wszystkie inne gwarancje są wykluczone. 
Odpowiedź: 
Nie sformułowano pytania. 

2. Prosimy o wyjaśnienie do opisu przedmiotu zamówienia punkt 1 podpunkt m 
m) TiN – Oxide (ITO) – 2 szt.; 

czy wymagają Państwo targetów Azotek tytanu TiN czy ITO (In2O3/SnO2 90/10 wt %)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga targetów ITO. 



 

 

3. Czy dopuszczają Państwo wykreślenie z wymagań targetu AgO i zaoferowanie wszystkich 
pozostałych produktów ? 
Odpowiedź: 
TAK. 
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