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Warszawa, dn. 23.08.2021  

 

SZ.26.2.2021/3 

 

Wszyscy zainteresowani 

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

na Dostawę tribometru (tribotestera) typu kula/trzpień-tarcza do 

badań tribologicznych 

 

Znak sprawy: SZ.26.2.2021 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129, ze zm.)– dalej: ustawa Pzp, tj. w dniu 21.08.2021 r., 

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących 

wyjaśnień: 

Pytania: 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. nr 19 poz. 2019 z późn. zmianami), ni-

niejszym składamy zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

w następującym zakresie: 

1. Czy wymagany parametr, a mianowicie "Maksymalna prędkość poślizgu co 

najmniej do 1 m/s” jest prawidłowy? 

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu dot. wykazu dostaw zrealizo-

wanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem termin składania ofert na na-

stępujący: 

XIX. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1.3. wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wyko-

nania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załącze-

niem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy 
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czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporzą-

dzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a 

jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykonawca wykaże się przy-

najmniej dwoma zamówieniami aparatury naukowo-badawczej o wartości 

nie mniejszej niż: 140.000,00 brutto każda – załącznik nr 2 do SWZ. 

Prośbę są motywujemy tym, iż tego typu specjalistyczne urządzenia nie są 

sprzedawane regularnie ze względu na specyfikę jak i ich wartość a dodatkowo 

ostatnie dwa lata pandemii wywołanej przez SARS-Cov2 znacząco wpłynęły na 

rynek zamówień / dostaw. 

3. PPU § 9 

a) Wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych na następujące: 

§ 9 ust 4 z 0,5% na 0,2% 

§ 9 ust 5 z 0,5% na 0,2% 

§ 9 ust 5 z 0,2% na 0,1% 

b)Wnosimy o uzupełnienie zapisów w § 9 ust. 4-6 o sformułowanie „… jednak 

nie więcej niż 5% wartości netto umowy” 

c) Wnosimy o obniżenie łącznej wysokości kar umownych na :§ 9 ust 11 z 30% 

na 20% 

Uzasadnienie: Wartość przedmiotu objętego w/w postępowaniem jest stosunko-

wo wysoka co znacząco może obciążyć Wykonawcę i wypłynąć na jego funkcjo-

nowanie zwłaszcza w obecnym czasie spowolnienia gospodarki spowodowanego 

m.in. COVID-em. 

Odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający potwierdza, że wymagany parametr, a mianowicie "Maksy-

malna prędkość poślizgu co najmniej do 1 m/s” jest prawidłowy. Maksymalna 

prędkość poślizgu nie może być  mniejsza niż 1 m/s. 

Ad.2 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dot. wykazu dostaw zre-

alizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem termin składania ofert. 

Ad. 3a Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych. 

Ad. 3b Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie zapisów w § 9 ust. 4-6 o 

sformułowanie „… jednak nie więcej niż 5% wartości netto umowy”. 

Ad. 3c Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie łącznej wysokości kar 

umownych na :§ 9 ust 11 z 30% na 20%. 

 

Termin składania i otwarcia ofert określony w ogłoszeniu o 

zamówieniu z dn. 17.08.2021 roku nie ulega zmianie. 

 


