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Dział Zamówień Publicznych i Zakupów 

Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/030/2020-253                 Lublin, 05.06.2020 r. 
      

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 214 000 EURO 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa serwisowania aparatury badawczo – naukowej na potrzeby 

Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL. 

 
WYJAŚNIENIE  I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), informuje, że w dniu 01.06.2020 r. i 04.06.2020 r. wpłynęły 
zapytania od Wykonawców dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podano treść pytań i 
odpowiedzi, bez ujawniania źródła zapytania.  
 

Zapytanie 1:  

Szanowni Państwo, jako jeden z potencjalnych oferentów w w/w postępowaniu w części 2 zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

zmianę istniejących zapisów we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) na następujące: §5   Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości umowy brutto określonej w §3 ust. 1 za każdy 

dzień opóźnienia w naprawie ponad czas zadeklarowany w ofercie Wykonawcy, do maksymalnej wysokości 5% wartości umowy 

brutto. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości umowy brutto określonej w §3 ust. 1 za każdy 

dzień opóźnienia w naprawie ponad termin, o którym mowa w §6 ust. 7 Umowy, do maksymalnej wysokości 5% wartości umowy 

brutto.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto określonej w §3 ust. 1 z tytułu 

odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni, w 

przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób 

określony w ust. 4.  

 6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.  

7. Zastrzeżone kary umowne podlegają kumulacji, jednak nie więcej niż do wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w 

§3 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

Odpowiedź na zapytanie 1:  
Zamawiający wprowadza zmiany w Załączniku nr 4 do SIWZ Wzór umowy w §5 Kary umowne w następującym zakresie: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy brutto określonej w §3 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia w naprawie ponad czas zadeklarowany w ofercie Wykonawcy, do maksymalnej wysokości 20% wartości 
umowy brutto. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy brutto określonej w §3 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia w naprawie ponad termin, o którym mowa w §6 ust. 7 Umowy, do maksymalnej wysokości 20% wartości 
umowy brutto. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w §3 ust. 1  
z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 
5. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty  
w terminie 3 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez 
Zamawiającego w sposób określony w ust. 4. 
6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.  
7. Zastrzeżone kary umowne podlegają kumulacji, jednak nie więcej niż do wysokości 35% wynagrodzenia brutto określonego w 
§3 ust. 1 niniejszej umowy. 
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Zapytanie 2:  

 Ponadto pragniemy poinformować, że nie ma możliwości zapoznania się z formularzem „Oferta Wykonawcy” – Załącznik nr 2 do 

SIWZ. Brak udostepnienia załącznika w dokumentacji postepowania: https://bip.kul.lublin.pl/usluga-serwisowania-aparatury-

badawczo-naukowej-na-potrzeby-interdyscyplinarnego-centrum-badan-naukowych-kul,art_90472.html   

Odpowiedź na zapytanie 2:  

Zamawiający informuje, iż zamieścił Załącznik nr 2 do SIWZ Oferta Wykonawcy na stronie internetowej Zamawiającego pod 

adresem:  

https://bip.kul.lublin.pl/usluga-serwisowania-aparatury-badawczo-naukowej-na-potrzeby-interdyscyplinarnego-centrum-

badan-naukowych-kul,art_90472.html 

 

Zapytanie 3:  

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 15-06-2020. 
Odpowiedź na zapytanie 3:  
Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert i otwarcia ofert oraz dokonuje modyfikacji SIWZ  
w następującym zakresie: 
 

Rozdział XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
Treść przed modyfikacją: 
ROZDZIAŁ XII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
a) Oferty należy składać w terminie do dnia  08.06.2020 r.  do godz. 10:00 . 
b) Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.06.2020 r. o godzinie 11:00. 
c) Otwarcie ofert złożonych w formie elektronicznej następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.  
4. Oferty w formie pisemnej (papierowej) należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; 
Dział Zamówień Publicznych i Zakupów, Collegium Jana Pawła II, pokój nr  C-223;  

 

Treść po modyfikacji: 
ROZDZIAŁ XII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać w terminie do dnia  16.06.2020 r.  do godz. 10:00 . 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  16.06.2020 r. o godzinie 11:00. 
3. Otwarcie ofert złożonych w formie elektronicznej następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.  
4. Oferty w formie pisemnej (papierowej) należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; 
Dział Zamówień Publicznych i Zakupów, Collegium Jana Pawła II, pokój nr  C-223;  

 

Zapytanie 4:  

Proszę o dodanie Załącznika nr 2 (formularz „Oferta Wykonawcy”) na stronie https://bip.kul.lublin.pl/ do postępowania Nr 

sprawy: AZP-240/PN-p30/030/2020 pn.: „Usługa serwisowania aparatury badawczo – naukowej na potrzeby 

Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL” 

Odpowiedź na zapytanie 4:  
Zamawiający zamieścił Załącznik nr 2 do SIWZ Oferta Wykonawcy na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:  
https://bip.kul.lublin.pl/usluga-serwisowania-aparatury-badawczo-naukowej-na-potrzeby-interdyscyplinarnego-centrum-
badan-naukowych-kul,art_90472.html 
 
 

Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem wyżej 

wymienionych zmian, zaś odmienne uregulowania w SIWZ są nieobowiązujące. 

Podpisano 

Z-ca Dyrektora  administracyjnego 

                                                                                                                                   Marta Gemborys  
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