Gdynia dnia 08.08.2017 r.

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia
Dotyczy:

postępowania

nr 64/ZP/17 na
peryferyjnych i oprogramowania

dostawę sprzętu

komputerowego,

urządzeń

ZAPYTANIA DO SIWZ oraz WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia,
tel./faks 261 262 963, otrzymał zapytania dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień :

Pytanie 1
Czy w

związku

wykreślony

z przesłaną dziś przez Państwa odpowiedzią, konsekwentnie zostanie
wskazany poniżej zapis par. 3, pkt 4?

§3
I.Licencja 1w użytkowanie oprogramowania musi być udzielona Zamawiajqcemu Sprzęt nu1 być
t!ostflrcz<my de siedziby Zunu11viajqcego w ciągu 20 dni liczonych od dnia podpisania Umowy.
2. („.)
3. („.)
4. Wykonawca zapłaci zamawiającemu następujące kary umowne:
w przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 1 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną wysokości 1% ceny określonej w§ 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
nie więcej jednak niż 20% ceny,
za odstąpienie od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5%
wartości niewykonanego zakresu umowy,
za opq;f.11ieJlitt w usuHięciu wad przedmiotu wnu)wie.'lift ujaJwtionycJ1 w okFC!fie
gwu.·1mt:ji 111 lV;.f.WJko~;ci IJ,5% Wllrteści przedmiotu Umowy ztt kttf;dy dzieJi epóźnie.•1it1 liezmwj all
dnia wyznaczonego ntt ich u.rnuięcie,
W przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 11 Umowy w wysokości 5%
wartości przedmiotu Umowy.
5. (. . .)
6.Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przekroczy
wartość zastrzeżonych kar umownych, bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone, Zamawiający
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody, jednak do kwoty
nie wyi,szej niż 100% wartofri przedmiotu umowy dla ezęfri VI.
Odpowiedź

1

Zamawiający

zgadza się na wykreślenie z projektu umowy dla części VI
wykreślonych fragmentów.

wyżej

Pytanie 2
Ponadto - czy byłaby możliwość ustanowienia limitu dla zapisu par. 3, pkt 6? W
przypadku zastosowania zapisu dotyczącego kar umownych i limitowanego zapisu o
odszkodowaniu, Zamawiający wciąż jest w stanie uzyskać maksymalne zadośćuczynienie
w wysokości 120% wartości przedmiotu umowy w zakresie ewentualnych strat, które
poniósł.

Ustanowienie limitu dla w/w zapisu umożliwiłoby potencjalnym Wykonawcom
oszacowanie potencjalnego ryzyka, jakie jest związane z realizacją zakupu.

Proponowany limit w wysokości 100% wartości zamówienia jest propozycją. Istotną
kwestią jest, aby istniała zaakceptowana przez Strony maksymalna wartość w tym
zakresie.
Odpowiedź

2

Zamawiający

nie zmienia zapisu.
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