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Katowice dn. 18 maja 2009
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. /032/ 359 1381, 359 1379
fax. /032/ 359 2048
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/16/09
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej
poniżej 206 000 € na
ZAKUP TERMINALI Z MONITORAMI LCD ORAZ SKANERÓW SPECJALISTYCZNYCH
(KSIĄŻKOWYCH I DOKUMENTOWYCH)
z podziałem na części: w zakresie części A – skaner dokumentowy 1szt.; w zakresie części
B – skanery książkowe 3szt.; w zakresie części C – terminale 50szt oraz monitory
50szt.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniami, jakie
wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie Wykonawcy:
§ 3 ust.2 – proszę o sprecyzowanie określenia „dni uznane za Zamawiającego jako wolne”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z zapisem §3 ust.2 „Na trzy dni wcześniej, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego …….”
Wykonawca zostanie zatem powiadomiony czy planowany dzień dostawy jest dniem wolnym w
Uniwersytecie Śląskim.

2. Pytanie Wykonawcy:
§ 3 ust.7 – proszę o sprecyzowanie określenia „termin wyznaczony przez Zamawiającego” oraz
od czego zależy jego długość?
Odpowiedź Zamawiającego:
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Zamawiający wyznaczy termin uwzględniając realny czas na „usunięcia braków” jednak nie
dłuższy niż określony w ofercie Wykonawcy termin realizacji umowy.

3. Pytanie Wykonawcy:
§ 7 ust.2 pkt.2 – czy na podstawie tego zapisu Wykonawca będzie musiał zapłacić
Zamawiającemu karę, gdy dostarczy sprzęt z wadą przed upływem terminu określonego w § 3
ust.1 umowy a następnie dostarczy sprzęt wolny od tej wady również przed upływem tego
terminu? W jakich sytuacjach, (w jakim okresie realizacji umowy?) Zamawiający będzie mógł
skorzystać z tego zapisu?
Odpowiedź Zamawiającego:
W opisane wyżej sytuacji nie będzie podstaw do naliczenia kary umownej. Zamawiający naliczy
kary umowne z tytułu dostarczenia sprzętu z wadą jeśli pomimo usunięcia wad przez
Wykonawcę sprzęt nadal wykazuje wady.
4. Pytanie Wykonawcy:
Czy Zamawiający w świetle § 5 ust.10 pkt.3 umowy ma prawo do odstąpienia od całości umowy w
przypadku naruszenia w/w przepisu? Czy możliwe jest zastąpienie zapisu o odstąpieniu od
umowy, odstąpieniem od części umowy, której wady dotyczy? Czy możliwe jest skreślenie tego
zapisu e umowie jako wysoce niekorzystnego dla przyszłego Wykonawcy?
Odpowiedź Zamawiającego:
§5 ust.10 pkt.3 otrzymuje brzmienie
„odstąpić od części umowy której wada dotyczy”

5. Pytanie Wykonawcy:
Czy w świetle § 7 ust.2 pkt. Zamawiający może nałożyć karę umowną czy ma taki obowiązek?
Czy możliwe jest zmniejszenie kary umownej z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – 25% wartości umowy? W przypadkach odstąpienia od umowy min. Sytuacje
z § 5 ust.10 pkt.3 umowy, Wykonawca nie tylko poniósłby stratę poprzez odstąpienie od umowy
przez Zamawiającego ale również zostałby obciążony wysoką karą umowną.
Odpowiedź Zamawiającego:
Naliczenie kary umownej w sytuacji określonej we wzorze umowy jest obowiązkiem
Zamawiającego. Zapis wzoru umowy nie ulega zmianie.
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6. Pytanie Wykonawcy:
Czy możliwe jest odstąpienie przez Zamawiającego od zapisu w umowie: „w przypadku gdy brak
podstaw do spełnienia świadczenia w ramach rękojmi lub gwarancji, Wykonawcy nie przysługują
żadne roszczenia z tytułu poniesionych kosztów” (§ 5 ust.5 umowy)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zapis wzoru umowy nie ulega zmianie

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić
przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia nie ulegają zmianie.

Z poważaniem
Specjalista
mgr Agnieszka Piwowarczyk
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