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Uczestnicy postępowania 
 
Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły wraz z odpowiedziami w postępowaniu 
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w przedmiocie dostawy termocyklera do Real-Time PCR- 1 
szt.  do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk 
 
 
Pytanie 1 – dot. wzoru umowy 
par. 3 ust. 4.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"? 
Odpowiedź 
Tak. 
 
Pytanie 2 
par. 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach wynagrodzenia”? 
Odpowiedź 
Nie. 
 
Pytanie 3 
par. 4 ust. 1a oraz 1c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej za 
odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?  
Odpowiedź 
Nie. 
 
Pytanie 4 
par. 4 ust. 1c Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po 
bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? 
Odpowiedź 
Tak. 
 
Pytanie 5 
par. 4 ust.1d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? 
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać 
odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem 
zamówienia 
Odpowiedź 
Tak. 
 
Pytanie 6 
par. 4 ust. 2 .Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? 
Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”? 
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Odpowiedź 
Nie. 
 
Pytanie 7 
par. 5 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach 
będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków 
wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie 
przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?  
Odpowiedź 
Zamawiający nie widzi konieczności zawierania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w 
przedmiotowym postępowaniu. 
 
Powyższe odpowiedzi oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. 
 
 

 

Dyrektor  
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Prof. dr hab. Paweł Krajewski 

      /podpisano elektronicznie/ 
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