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Katowice 23.11.2020r. 

 

  
 
 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie p.n. „Dostawa "linii lasera niebieskiego" stanowiącego doposażenie do mikroskopu 

Konfokalnego Ramana WITEC system ALPHA 300R”, nr rej.: DZP.381.129.2020.DW. 

 

 

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

1. Dotyczy §3 ust. 1. - proszę o zgodę na zmianę terminu dostawy na termin: 12 tygodni od daty podpisania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

2. Dotyczy § 4 ust.3. – proszę o zgodę na zmianę warunków płatności na przedpłatę tzn. zapłatę kwoty umownej po 

podpisaniu umowy na dostawę 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

3. Dotyczy §5 ust. 4. - proszę o zmianę zapisu na poniższy: 

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę przedmiotu umowy na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, 

licząc od dnia stwierdzenia wady. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w formie elektronicznej, w formie 

faksu lub pisemnie na adres serwisu, w godzinach pracy serwisu. Wykonawca rozpocznie usuwanie wady w terminie: 

do 7 dni od zgłoszenia wady. Poprzez rozpoczęcie usuwania wady uznaje się poświadczone przez użytkownika 

przybycie serwisanta, diagnoza i rozpoczęcie naprawy lub inne czynności serwisu podjęte w kierunku usunięcia 

wady. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

4. Dotyczy §7 ust. 2. - proszę o zgodę na zmianę zapisu na poniższy: 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w spełnieniu świadczenia, dla którego Zamawiający lub Strony ustaliły 

termin realizacji – w wysokości 0,1% wartości umowy jednak nie więcej niż 5% ceny umowy, 

2) z tytułu dostarczenia urządzenia z wadą – w wysokości 0,1 % ceny na dzień do czasu usunięcia wady, nie więcej 

jednak niż 5% ceny tego urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

5. Dotyczy §3 ust. 4. – proszę na zmianę zapisu na poniższy: 

Informacje i dokumenty, o których mowa w art. 546 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej „k.c.”), 

w szczególności karty gwarancyjne i instrukcje obsługi Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z urządzeniem. 

Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub angielskim. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku angielskim.  

II. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę 

terminu składania i otwarcia ofert, w następujący sposób: 
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Pkt 1 w rozdziale IX SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, 

pok. 17, parter, w terminie do 27.11.2020  r. do godz. 10:00 

Pkt 1 w rozdziale X SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2020 r. o godz. 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, sala 61, III piętro. Z uwagi na obecną  sytuację epidemiczną, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość  przeprowadzenia transmisji z czynności otwarcia ofert w sieci  Internet. 

Link do transmisji Zamawiający udostępni na swojej stronie  internetowej, w zakładce niniejszego postępowania 

najpóźniej na 2  dni przed otwarciem ofert. 

POWYŻSZA ZMIANA SIWZ JEST WIĄŻĄCA DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. 

 

 

 

 

mgr Justyna Rutkowska-Zawada    

Członek Komisji Przetargowej 

mgr Damian Ludwikowski 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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