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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II /PYTANIA I ODPOWIEDZI/ 

ZMIANA TREŚCI SWZ II /ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SWZ/ 

________________________________________________________ 

Numer referencyjny postępowania: DZP-291-4418/2021                                                        

L. dz. DZP-291-4418-73/2022        Kraków, dn. 31.01.2022 r. 

INFORMACJA 

W odpowiedzi na wniosek potencjalnego Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-291-4418/2021 pn. 

„Świadczenie opieki gwarancyjnej oraz serwisowej dla Systemu informatycznego 

SIMPLE.ERP eksploatowanego przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie” Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą 

pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 

udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 Pytanie nr 1:    

Dotyczy: Pytania o odpowiedzi Zamawiającego Nr 12:   

Wykonawca wnosi, aby w przypadku uchybień o których mowa w §10 ust. 7-10, naliczenie kar 

umownych było poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do podjęcia usług  

i wyznaczenie dodatkowego min. 7 dniowego terminu na ich realizację, pod rygorem 

naliczenia kar Umownych z tytułu danego uchybienia.   

  

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody, aby w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego zwłoki w terminach, o których mowa w §10 ust. 7-10 wzoru umowy, naliczenie 

kar umownych było poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do podjęcia usług na ich 

realizację.   
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Pytanie nr 2: 

Dotyczy: Pytania o odpowiedzi Zamawiającego Nr 21 oraz Nr 22:   

Zważywszy, że Zamawiający dopuszcza samodzielne wgrywanie aktualizacji (Odpowiedź na 

pytanie  nr 21), wnosimy o wykreślenie kar z tytułu zwłoki w wykonaniu aktualizacji przez 

Wykonawcę.    

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie kary umownej z tytułu zwłoki  

w wykonaniu aktualizacji, o której mowa w §10 ust. 6 wzoru umowy.  

 

 

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, w związku z powyżej udzielonymi przez 

Zamawiającego odpowiedziami, Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 1 do SWZ tj. 

wzoru umowy, poprzez wykreślenie kary umownej, o której mowa w §10 ust. 6 wzoru umowy. 

Poprawiona wersja Załącznika nr 1 do SWZ została opublikowana wraz z niniejszymi 

Wyjaśnieniami.    

Termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.  

 

 

 

    

…………………………………………………….……………………….. 
                                                                                                                                                                                                                                                        
(podpis) 

 


