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        Szczecin 27.07.2020 r. 

AZ.2710.16.2020.1.MS 

  
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 
wyrażonej w złotych kwoty 214 000 euro na: Dostawę oprogramowania dla Muzeum Narodowego 
w Szczecinie  

Odpowiedzi na pytania 

W związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania pn.: Dostawa oprogramowania dla Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w 
Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 562081-N-2020  z dnia 15.07.2020 r. Zamawiający 
na podstawie art. 38 ust. 2 oraz 1a Ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza odpowiedzi w 
siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej https://bip.muzeum.szczecin.pl/; 

 

DOTYCZY ZADANIA 1 

1. Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu w paragrafie 9 pkt.1 .  
a)  za niedotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy - w wysokości:  

- 5 % wysokości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki do 5 dni zwłoki,  
- 10% wysokości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki od 6 dnia zwłoki  

b)  za niedotrzymanie terminów usunięcia awarii w okresie gwarancji i wsparcia technicznego w 
wysokości 1 % wartości brutto zamawianego oprogramowania , za każdy dzień zwłoki,   

 
na zapis w brzmieniu:  
a)  za niedotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1 % wartości 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 
b)  za niedotrzymanie terminów usunięcia awarii w okresie gwarancji i wsparcia technicznego w 

wysokości 1 % wartości brutto zamawianego oprogramowania , za każdy dzień zwłoki,  
 
Czy zamawiający zgadza się na ustalenie maksymalnej wartości kary do 20% w przypadku 
niedotrzymania terminu w a) i b).   
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmian w treści Siwz:   
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SIWZ Załącznik nr 9.I wzór umowy w zakresie zadania 1 §11 ust.1 pkt. a) otrzymuje nowe 
brzmienie: 

a) za niedotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1 % wartości 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) za niedotrzymanie terminów usunięcia awarii w okresie gwarancji i wsparcia technicznego w 
wysokości 1 % wartości brutto zamawianego oprogramowania , za każdy dzień zwłoki, 

SIWZ Załącznik nr 9.I wzór umowy w zakresie zadania 1 §13 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku naliczenia Wykonawcy kar 
umownych zgodnie z §11 ust.1 pkt. a) w  wysokości przekraczającej 10% wynagrodzenia Wykonawcy 
brutto, określonego w § 7 ust. 2. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Odnośnie pytania czy zamawiający zgadza się na ustalenie maksymalnej wartości kary do 20% w 
przypadku niedotrzymania terminu w a) i b) – Zamawiający informuje iż nie wyraża zgody.    
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