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Uczestnicy postępowania 
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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej na potrzeby Wydziału 

Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej z podziałem na 10 części 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2) 

Zamawiający, Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dokonuje wyjaśnień treści 

SIWZ poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie bez ujawniania jego źródła: 

 

Pytanie 1 

Przedmiotami zamówienia w zadaniu 7 są laboratoryjny multimetr stołowy 6,5 cyfry oraz zasilacz 
laboratoryjny 3 kanałowy. Są to urządzenia różnych klas które pochodzą od różnych producentów, 
oferowanie ich razem znacząco podwyższy cenę końcową. W związku z tym prosimy o wydzielenie zasilacza 
laboratoryjnego 3 kanałowego jako oddzielnego zadania. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie zasilacza laboratoryjnego 3 kanałowego jako oddzielnego 
zadania. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
z wykonaniem umowy do 0,1% wartości brutto przedmiotu zamówienia? Jednocześnie zapewniamy, 
że dołożymy wszelkich starań, by ten czas był jak najkrótszy. 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
z wykonaniem umowy do 0,1 % wartości brutto przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z usuwaniem 
wad stwierdzonych w trakcie odbioru i w ramach gwarancji jakości do 0,1% wartości brutto przedmiotu 
zamówienia? Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by ten czas był jak najkrótszy 

Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
z usuwaniem wad stwierdzonych w trakcie odbioru i w ramach gwarancji jakości do 0,1% wartości brutto 
przedmiotu zamówienia. 
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Pytanie 4 

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w czasie reakcji 
serwisowej do 0,1% wartości brutto przedmiotu zamówienia? Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy 
wszelkich starań, by ten czas był jak najkrótszy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
w czasie reakcji serwisowej do 0,1% wartości brutto przedmiotu zamówienia. 
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