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Dotvczv: postepowania prowadzonego w trybie nrzetargu nieograniczonego na ..Dostawe urzadzenia
do plazmowego nanoszenia cienkich warstw ICP-CVD" nr K1/37l2019

Zamawiający działając na podstawie art, 38 ustawy z dnia ż9 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, publikuje odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1.

DoĘczy załqczłlika nr ] do SIWZ Wymagania i parametry techniczne, punkt 11 Tabeli, załqcznika nr 9 do

SIWZ wzór umowy, §2, punkt 2h.

Czy Zamawiajqcy przez zapisy ,,serwis pogwarancyjny zapewniony w ciqgu 10 lat od daty podpisania
protokołu odbioru" rozumie dostępność do usług serwisowych przez ten okres?

Pytanie 2.

DoĘczy załqcznika nr 9 do SIW wzór umoyvy, §3 Warunki płatności, punh la-c),

Czy Zamcrwiajqcy wyraża zgodę na zmirlnę podziału płatności wg. poniższego schematu:

10oń wartości umowy jako zaliczka, 50oń wartości umowy po testach i wysłaniu urzqdzenia i ]0'% wartoŚci

umowy po instalacji, uruchomieniu, wykonaniu testu akceptacyjnego i szkoleniu?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający niewyażazgody na zmianę waruŃów płatności.
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Odpowiedź Zamawiaj ącego :

Tak, Zamawiający ma na myśli dostępność do usług serwisowych przez 70 lat od daty podpisania

protokołu odbioru.



Pytanie 3.

DoĘczy załqcznika nr 9 do SIWZ wzór umowy, §6 Kary umowne, punkt l

Czy Zamawiajqcy wyrłża zgodę na zmianę zapisu na następujqcy:

,,1) W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiajqcemu karę

umownq w wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia dowysokości l0%
jego wartości. "?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

Pytanie 4.

Dotyczy załqcznika nr 9 do SIWZwzór umowy, §6 Kary umowne, punh 2

Czy Zamawiajqcy wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujqcy:

,,2) W przypadku nieterminowej naprawy lub wymiany urzqdzenia Wykonawca zapłaci Zamawiajqcemu
karę umownq w wysokości 0,05% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia do wysokości
l0% jego wartości. "?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie wyraza zgody na zmianę wysokości kar umownych

Pytanie 5.

DoĘczy załqcznika nr 9 do SIWZwzór umow, §6 Kary umowną punkt 3.

Czy Zamuwiajqcy wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujqcy:

,,3) W przypadku odstqpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżqcych po jego stronie,
Wykonawca ten zapłaci Zamawiajqcemu karę umownq w wysokości 5'% wartości przedmiotu umowy"?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

Pytanie 6.

DoĘczy załqcznika nr 9 do SIWZ wzór umowy, §6 Kary umowne, punkt 4,

Czy Zamawicljqcy wyraża zgodę na zmianę zapisu na następujqcy:

,,1) W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy przekraczajqcego ]4 dni, Zamawiajqcy ma
prrwo do odstqpienią od umowy i żqdania od lłykonawcy kary umownej, w wysokości 5%o wartości
przedmiotu umowy. Uprawnienie do odstqpienia Zamawiajqcy realizuje w terminie 7 dni od przekroczenia
ww. terminu"?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyrażazgody na zmianę wysokości kar umownych.
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Pytanie 7.

DoĘczy załqcznika nr 9 do SIIłZ wzór umowy, §7 Gwarancja i rękojmia, punh 8.

Czy Zamawiajqcy przez zapis ,,czas reakcji serwisu" rozumie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez
Wykoncnucę?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający rozumie,,czas reakcji serwisu" jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszsniaprzez Wykonawcę.

Uwaga!
Niniejsze pismo jest integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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