Pytania i odpowiedzi

1. Dotyczy zapisów w § 4 pkt.2
Czy Zamawiający dopuszcza termin płatności 14 dni ? (zamiast 30 dni)
odp. Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu płatności do 21 dni.
2. Dotyczy zapisów w § 6 pkt.3
Czy Zamawiający dopuszcza maksymalny czas reakcji Wykonawcy od otrzymania
zgłoszenia Zamawiającego o wadach przedmiotu zamówienia do ich usunięcia lub
wymiany na nowe w terminie maksymalnie 30 dni od chwili powiadomienia o
wadach? (zamiast 14 dni)
Uzasadnienie: jesteśmy uzależnieni od poddostawców i producentów
zagranicznych, część ewentualnych napraw może wymagać wizyty
zagranicznego producenta sprzętu w celach diagnostycznych; produkcja
elementów składowych jest dla niektórych podzespołów dłuższa niż 14
dni.
odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 30 dni.
3. Czy Zamawiający dopuszcza kary umowne w następujących wysokościach:
- dla § 7 pkt.2 ppkt. 1: 0,1%
- dla § 7 pkt.2 ppkt. 2: 0,05%
- dla § 7 pkt.2 ppkt. 3: 10%
odp. Zamawiający dopuszcza kary umowne w następujących wysokościach:
- dla § 7 pkt.2 ppkt. 1: 0,1%
- dla § 7 pkt.2 ppkt. 2: 0,05%
- dla § 7 pkt.2 ppkt. 3: 10%
4. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie zapisów regulujących działanie Siły Wyższej, jako
osobny paragraf o proponowanej treści:
§13 Siła wyższa
1. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest
w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie
Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.
2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem
wynikającym z niniejszej Umowy ze względu na działanie Siły
Wyższej nie jest narażona na kary umowne lub odstąpienie od
Umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia
obowiązków Umowy.
3. Dla potrzeb Umowy przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia
zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do

przewidzenia, takie jak w szczególności: wojny, stany
nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia
związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i
strajki, wojna, pożar, powódź, blokady komunikacyjne o
charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo
katastrofy budowli lub budynków.
4. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej Strona, która uzyskała
taką informację poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o
niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z
Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych
środków w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar
dowodu niewykonania zobowiązania z powodu siły wyższej
obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą.
5. Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków
wynikających z Umowy po ustaniu Siły Wyższej.
odp. Zamawiający wprowadza do umowy:
-do §10 dodatkowe postanowienia pkt. 2-5:
2. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe
do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski
żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje,
zamieszki i strajki, wojna, pożar, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze
ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub budynków.
3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej Strona, która uzyskała taką informację
poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań
wynikających z Umowy oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków
w celu usunięcia skutków działania siły wyższej. Ciężar dowodu niewykonania
zobowiązania z powodu siły wyższej i udowodnienia związku z wykonaniem
zobowiązania obciąża Stronę, która powołuje się na siłę wyższą.
4. Zamawiający, po stwierdzeniu przypadku Siły wyższej zgodnie z postanowieniami
powyżej może w uzgodnieniu z drugą stroną dokonać zmiany umowy przez zmianę
terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej części.
do §9 dodatkowe postanowienia pkt. 8:
8. w przypadku zaistnienia przypadku Siły Wyższej uniemożliwiającego lub
utrudniającego wykonanie zamówienia przez zmianę terminu wykonania umowy lub
jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części.

