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ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/02/12/2019/ZM 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pt.: „Mikrotwardościomierz Vickersa”. 

 

Wpłynęły następujące pytania: 

 

Pytanie 1. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w umowie paragraf 5, pkt 2 na poniższy: 

 
W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Dostawca zobowiązuje się do 

przystąpienia do ich usunięcia w ciągu 48 h, a następnie usunięcia wady w terminie 14 dni od daty 

zawiadomienia o wadzie chyba, że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych lub odesłania części lub 

całego urządzenia do producenta. 

 

Pytanie 2. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w umowie paragraf 7, pkt 1 na poniższy: 

 

W przypadku, gdy – niezależnie od postanowień § 6 - nie dojdzie do zawarcia umowy z przyczyn leżących 

po stronie Dostawcy oraz w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Dostawcy, zobowiązany jest On do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% 

wartości zamówienia brutto.  

Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach 

ogólnych. 

 

 

Odpowiedzi: 

 

Ad.1 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie. 

Paragraf 5 pkt 2 będzie miał następujące brzmienie: 
W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Dostawca zobowiązuje się do 

przystąpienia do ich usunięcia w ciągu 48 h, a następnie usunięcia wady w terminie 14 dni od daty 

zawiadomienia o wadzie chyba, że naprawa wymaga zamówienia części zamiennych lub odesłania części lub 

całego urządzenia do producenta. 

 

Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w umowie. 

Paragraf 7 pkt 1 pozostaje bez zmian. 

 

 

 

  


