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 Zabrze, 05.10.2022 

 

Do wszystkich wykonawców w sprawie:  

 

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 4/2022 pt. „Dostawa Zestawu: źródła prądu / napięcia i 
przyrządu pomiarowego dla Centrum Materiałów Polimerowych Węglowych PAN w Zabrzu, 

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34” 

 

Informuję, iż w prowadzonym postępowaniu zostały złożony wnioski o o zmianę warunków 

postępowania.  

Poniżej treść wniosków wraz z odpowiedziami 

 

Pytanie 1: 

Pkt, VII, 1) Warunków Zamówienia. 

Ze względu na problemy związane z łańcuchami dostaw, prosimy o wydłużenie terminu 

dostawy do 7 miesięcy. 

 

Odpowiedz:  

TAK. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy na 7 miesięcy. 

 

 

Pytanie 2:  

Z racji tego, że siedziba naszej firmy znajduje się na terenie Niemiec wszelkie rozliczenia w 

polskiej walucie w są obarczone niepewnością stabilności, z racji tego prosimy o dopuszczenie 

możliwości składania ofert w walucie EUR. 

Odpowiedz: 

NIE.  Z uwagi na wytyczne projektu z którego finansowane będzie zamówienie Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości składania ofert w walucie innej niż PLN. 

 

Pytanie 3: 
Paragraf 2 pkt. 6 i 7. 

Z uwagi na stopień skomplikowania i zaawansowania technologicznego systemu który 

zamierzamy zaoferować  nie możemy wykluczyć wystąpienia usterki jak również faktu że nasz 

serwis jest zlokalizowany w Niemczech, zdiagnozowanie uszkodzenia może zająć czas trudny do 

zdefiniowania i stoimy na stanowisku że z uwagi na nierówne traktowanie stron umowy oraz 
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możliwość poniesienia trudnych do oszacowania strat  przez wykonawcę prosimy o wydłużenie 

terminu usunięcia usterki do 30 dni. 

Odpowiedz:  

TAK. Zamawiający dopuszcza zmianę, jednocześnie usuwa z umowy zapisy dotyczące terminu 

na zdiagnozowanie usterki, wskazując jedynie termin na jej usunięcie i wydłużając ten termin 

do 30 dni.  

 

Nowe brzmienie par. 2 pkt 6 umowy: 

6. Czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego najpóźniej do 30 dni roboczych                                 

tj. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki w ciągu 30 dni po zgłoszeniu wady 

(awarii) faksem lub e-mailem przez Zamawiającego.  

 

Nowe brzmienie par. 2 pkt 7 umowy: 

7. W przypadku nieusunięcia awarii w ciągu 30 dni, w okresie gwarancyjnym, Zamawiający 

skorzysta z usług serwisu wybranego przez siebie, a Wykonawca poniesie koszty usługi 

 

Pytanie 4: 

Paragraf 5 pkt. 2 projektu umowy 

Prosimy o zmianę tego punktu na: 

Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 10% wynagrodzenia określonego w paragrafie 3 

ust. 1. 

Odpowiedz:  

TAK. Zamawiający dopuszcza zmianę. 

Nowe brzmienie par. 5 pkt 2 umowy: 

Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 

 

 

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wykonawców i stanowią 

integralną część zapytania ofertowego    

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 11.10.2022             

do godziny 12.00 

W pozostałym zakresie zapytanie ofertowe pozostaje niezmienione.  
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