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Wrocław, dnia 13.06.2022 r. 

 

 

 

nr postępowania: BZP.2710.28.2022.KWK 

   

 

Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie 
internetowej prowadzonego 
postępowania) 
  

 

 

 

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn: 

„Dostawa przystawki ciśnieniowej do magnetometru SQUID”. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 oraz 6 w związku z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) dalej: 

„uPzp” Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego 

postępowania oraz zmienia treść SWZ i przedłuża termin składania ofert. 

 

Pytanie nr 1. Z uwagi na nierówne traktowanie stron umowy oraz możliwość poniesienia 

trudnych do oszacowania strat przez wykonawcę z uwagi na obecną sytuację związaną z 

zatkaniem łańcuchów dostaw prosimy o zmianę zapisów Załącznika nr. 4 (Wzoru umowy) 

z paragrafu 9 pkt 8 z: 

Łączna wysokość należności jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić 

Zamawiającemu z tytułu kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy.  

Na: 

Łączna wysokość należności jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić 

Zamawiającemu z tytułu kar umownych nie może przekroczyć 10% łącznego 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy. 

Odp.  Zamawiającego: Zamawiający zmiena zapisy wzoru Umowy- § 9 pkt 3, 4, 8: 

 

§ 9 pkt 3 

Jest: 

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1. 

Zmienia się na: 

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1. 
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§ 9 pkt 4 

Jest: 

W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, Wykonawca zostanie obciążony karą w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1. 

Zmienia się na: 

W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, Wykonawca zostanie obciążony karą w wysokości 5% wartości 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1. 

 

§ 9 pkt 8 

Jest: 

Łączna wysokość należności jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić 

Zamawiającemu z tytułu kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy. 

Zmienia się na: 

Łączna wysokość należności jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić 

Zamawiającemu z tytułu kar umownych nie może przekroczyć 10% łącznego 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy. 

 

W konsekwencji udzielonych odpowiedzi na ww. pytania Zamawiający informuje 

o modyfikacji Załącznika nr 4 do SWZ- Wzoru Umowy. Zmiany naniesione zostały 

kolorem czerwonym. 

 

Zmianie ulega rozdział XII pkt 1 i 9 SWZ – Składanie i Otwarcie Ofert  

Jest:  

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 21.06.2022 r., 

do godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy: 

https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings . 

9. Otwarcie ofert nastąpi 21.06.2022 r. o godzinie 11:00 za pośrednictwem Platformy 

https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings poprzez 

odszyfrowanie złożonych ofert przez Zamawiającego. 

Zmienia się na: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 24.06.2022 r., 

do godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy: 

https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings . 

9. Otwarcie ofert nastąpi 24.06.2022 r. o godzinie 11:00 za pośrednictwem Platformy 

https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings poprzez 

odszyfrowanie złożonych ofert przez Zamawiającego. 

 

 

Zmianie ulega rozdział X pkt 1 SWZ – Termin Związania Ofertą  

Jest: 

1. Wykonawca jest związany ofertą do 20.07.2022 r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 

dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

Zmienia się na: 

1. Wykonawca jest związany ofertą do 23.07.2022 r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 

dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings
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Aktualny termin składania ofert: 24.06.2022 r. godzina 10:00 

Aktualny termin otwarcia ofert: 24.06.2022 r.  godzina 11:00 

Termin związania ofertą: 23.07.2022 r.  

 

 

 
Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część 

specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach 

dla Wykonawców. 

 

 

 

       DYREKTOR GENERALNY 

        mgr Barbara Starnawska 

 

         

 


