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Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
 Numer referencyjny postępowania: ZIP/03/2021 
 Nazwa zadania: Dostawa zestawów źródeł plazmy wraz z systemami zasilania 
 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2019.2019 z późn.zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie 

odpowiedzi na następujące pytania: 

Czy zamawiający dopuszcza poniższe zmiany: 
1. SWZ punkt III – 6  

Czas trwania naprawy gwarancyjnej, w tym naprawa lub wymiana wadliwych części albo układów: 
nie dłuższy niż 14 dni od zgłoszenia wady/awarii – w sposób zgodny z umową, a w przypadku 
konieczności wykonania naprawy u producenta: nie dłuższy niż 30 dni. 

na:  

Czas trwania naprawy gwarancyjnej, w tym naprawa lub wymiana wadliwych części albo układów: 
nie dłuższy niż 30 dni od zgłoszenia wady/awarii – w sposób zgodny z umową, a w przypadku 
konieczności wykonania naprawy u producenta: nie dłuższy niż 45 dni nie uwzględniając czasu 
transportu. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
TAK, Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.  

2. Umowa § 5 – punkt 1-1 oraz 1-2 
za odstąpienie od umowy – w kwocie 10% wartości brutto przedmiotu umowy wymienionej w § 2 
ust. 1; 

na:  

za odstąpienie od umowy – w kwocie 5% wartości brutto przedmiotu umowy wymienionej w § 2 
ust. 1; 

Odpowiedź Zamawiającego: 
TAK, Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.  

oraz  
Jeśli zwłoka w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 21 dni, Dostawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, a Zamawiający ma prawo 
odstąpić od umowy, w każdym czasie. 

na:  

Jeśli zwłoka w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 21 dni, Dostawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy, a Zamawiający ma prawo 
odstąpić od umowy, w każdym czasie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
TAK, Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę.  

  



 

3. Dodatnie do § 5 kolejnego punktu 
Maksymalna, łączna odpowiedzialność finansowa dostawcy nie może przekroczyć  100% wartość 
kwoty niniejszej umowy 

Odpowiedź Zamawiającego: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Propozycja Wykonawcy jest mniej 
korzystana niż wymagania Zamawiającego zawarte w § 5 ust. 6 umowy: „Maksymalna wysokość 
kar umownych dochodzonych przez Strony nie może być wyższa niż 20% wartości brutto 
przedmiotu umowy wskazanej w §2 ust. 1”. Ograniczenie to dotyczy wszystkich kar umownych 
przewidzianych w umowie, w tym m.in. odszkodowania uzupełniającego wymienionego w § 5 
ust. 3. 

4. Czas dostawy 
Zmiana z 70 dni na 24 tygodnie. 
Uzasadnienie – niestety z powodu pandemii Covid oraz spowolnienia transportu obserwujemy 
opóźnienia produkcyjne w naszych zakładach oraz w zakładach naszych podwykonawców. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, ale spełniając częściowo postulat 
Wykonawcy wydłuża termin wykonania zamówienia do 120 dni od daty jego udzielenia (tj. 
zawarcia umowy). Wydłużenie terminu wykonania zamówienia o większą liczbę dni nie jest 
możliwe z uwagi na limity czasowe projektu, w ramach którego jest udzielane niniejsze 
zamówienie. 

5. Warunki płatności 
Czy zamawiający dopuszcza poniższe warunki płatności 
• 50% kwoty wynagrodzenia zostanie zapłacone zaliczkowo po zawarciu Umowy, w terminie 14 

dni od doręczenia faktury pro forma;  
• 30% kwoty wynagrodzenia zostanie zapłacone zaliczkowo po otrzymaniu od Dostawcy 

pisemnej lub mailowej informacji o gotowości do wysyłki Przedmiotu Dostawy, w terminie 14 
dni od doręczenia faktury pro forma; 

• 20% kwoty wynagrodzenia zostanie zapłacone w terminie 30 dni od doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury końcowej, rozliczającej wpłacone zaliczki. Warunkiem do wystawienia 
faktury końcowej jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru  
Każdej z zaliczek będzie zabezpieczona gwarancją bankową  

Odpowiedź Zamawiającego: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na płatności zaliczkowe. 
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