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Wyjaśnienia i zmiana treści zaproszenia 
 

 

Dotyczy postępowania: „dostawa systemu do analizy żeli i blotów ChemiDoc XRS+ System/Image Lab 

Software” 

 
I. Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania: 

 

Pytania do umowy:  
 

1.) Czy Zamawiający zgodzi się na termin dostawy wynoszący do 28 dni? Prośba podyktowana jest 

aktualną sytuacją pandemiczną związaną z COVID19 

 

2.) Zamawiający we wzorze umowy umieścił zapis dotyczący kar umownych "przypadku nieterminowej 

realizacji dostawy, Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości 0,5% wartości 

brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji zamówienia, w terminie rozpatrzenia 

reklamacji oraz w terminie dostawy po uwzględnieniu wniesionej reklamacji - terminach określonych w § 

2 ust. 9 i § 3 ust. 3 i 4." Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej z 0,5% na 0,2%? 

  

 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązania. W związku z powyższym 

Zamawiający dokona modyfikacji treści Zaproszenia.  

 

 

II. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści 

Zaproszenia:  

• anuluje Załącznik  nr 4 do zaproszenia  i wprowadza nowy załącznik nr 4 do Zaproszenia po 

zmianie z dnia 24.11.2020r. 

 

• anuluje Załącznik  nr 1 do zaproszenia  i wprowadza nowy załącznik nr 1 do Zaproszenia po 

zmianie z dnia 24.11.2020r. 

 

• W Rozdziale II -  Termin realizacji - pkt 1 : 

Jest:  

„1.Zamówienie zostanie wykonane  w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej – 

ilość pełnych dni kalendarzowych, od dnia podpisania umowy. 

Maksymalny termin, jaki może zaoferować wykonawca wynosi 14 kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy” 

 

Zamawiajacy zmienia zapis na :  

„1.Zamówienie zostanie wykonane  w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej – 

ilość pełnych dni kalendarzowych, od dnia podpisania umowy. 

Maksymalny termin, jaki może zaoferować wykonawca wynosi 28 dni kalendarzowych od 

dnia podpisania umowy” 
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Zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian: tj. 30.11.2020 r. do godz.: 10:00.  

 

 
      

        Rafał Patoła  

       Prokurent  

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych  

(dokument podpisany elektronicznie) 
 

 


