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Katowice 23.09.2020r. 

 

  

 
 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

 

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

zadanie p.n. „Dostawa mikroskopu automatycznego wraz z wyposażeniem”, nr rej.: 

DZP.381.092.2020.DW. 

 

 

 

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ / ZMIANA 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 Załącznika nr 2 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 

zmotoryzowanego stolika ultrasonicznego, którego  rozdzielczość jest lepsza niż określona w warunkach zamówienia 

i wynosi  0,2 mm (mikrometra)? Podana przez Zamawiającego wartość 0,2 mm w przypadku tego typu stolików nie 

jest stosowana i wydaje się być omyłką pisarską. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

2. Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, wzór umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych 

przedstawionych w §7, Ustęp 2, Punkt  1) z 1% do 0,5% ?. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający obniża wysokość 

kary umownej, o której mowa w §7 ust. 2 pkt. 1) do 0,5%. 

3. Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ. wzór umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zawartego w §7, 

Ustęp 2, Punkt 2)  na zapis: z tytułu dostarczenia urządzenia z wadą - w wysokości 0,5% wartości ceny brutto 

urządzenia za każdy dzień opóźnienia, ponad termin wskazany w  §5 Ustęp 10?. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający obniża 

wysokość kary umownej, o której mowa w §7 ust. 2 pkt. 2) do 10%. 

4. Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ, wzór umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uszczegółowienie zapisów 

gwarancji zawartych w §6, Ustęp 3 dodając zapis: Gwarancja nie obejmuje użytkowania niezgodnego z instrukcją 

obsługi, uszkodzeń mechanicznych oraz aktów wandalizmu ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dodaje w §6 ust. 3 

następujący zapis: Gwarancja nie obejmuje użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, uszkodzeń 

mechanicznych oraz aktów wandalizmu. 

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 29.09.2020  r. do godz. 10:00 

Pkt 1 w rozdziale X SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2020 r. o godz. 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, sala 61, III piętro.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


