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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 10 lipca 2019 r. 

 
 BA.WZP.26.23.2019.12 

 

 
 Wykonawcy       
                                                                                                                                                   
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Zakup systemu do pomiaru swoistego tempa pochłaniania energii 
(SAR) od urządzeń radiowych, spełniającego wymagania najnowszych wydań norm  
EN 62209-1, EN 62209-2” – sprawa nr BA.WZP.26.23.2019. 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 
Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawców: 
 

Pytanie 1 
Zamawiający po odpowiedziach na pytania dotyczące postępowania BA.WZP.26.23.2019 
przesunął termin składania ofert o dwa tygodnie. W związku z faktem, że postępowanie 
dotyczy specjalistycznego rozwiązania, które produkowane jest każdorazowo na konkretne 
zamówienie i pod konkretne potrzeby i wymagania Zamawiającego, prosimy  
o uwzględnienie terminu przesunięcia składania ofert i w związku z tym o przesunięcie 
terminu realizacji również o dwa tygodnie, tj. do dnia 31.12.2019 roku. Ponadto 
Zamawiający nie definiuje maksymalnego limitu kar za opóźnienia w realizacji, w związku z 
tym i wcześniej wymienionym faktem prosimy również o wskazanie maksymalnego terminu 
podpisania umowy z Wykonawcą, co ma wpływ na termin realizacji zadania. 
 
Odpowiedź na pytanie 1:  
 
1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia z uwagi na 

konieczność rozliczenia zakupu do końca 2019 r. 
2. Zamawiający informuje, że zdefiniował maksymalny limit kar za opóźnienie w realizacji 

zamówienia. Limit kar nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia. 
3. Zamawiający informuje, że umowa z Wykonawcą zostanie podpisana niezwłoczne, przy 

zachowaniu terminów wynikających z przepisów ustawy Pzp. 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ: 

 
– w § 7 umowy zmienia brzmienie ust. 5 i ust. 6 oraz dodaje  ust. 7 o brzmieniu: 

 

0
0

0
0

0
3

5
2

9
3

0
3



Urząd Komunikacji Elektronicznej 
01-211 Warszawa                                                             Sprawę prowadzi:      2/2 
ul. Giełdowa 7/9                                                                 Piotr Kisiel, tel. 22 53 49 281, fax 22 53 49 341 
 

 

„5. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia umowy odrębnie. W przypadku 
dokonania odstąpienia od umowy z przyczyn, które dodatkowo stanowią podstawę do 
naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 umowy, 
Zamawiający uprawniony jest do naliczenia wyłącznie jednej kary umownej. 
Zamawiający naliczy wówczas Wykonawcy karę umowną, która na dzień odstąpienia 
będzie przedstawiała wartość wyższą. 

 
6.   Sumaryczny limit kar umownych, które mogą zostać naliczone Wykonawcy wynosi 50%  

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 
 
7.  W przypadku powstania szkody przekraczającej wysokość kar umownych określonych 

w niniejszej umowie, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody 
na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.” 

 
 
 

 

     

Z poważaniem 

Dyrektor Biura 

Administracji 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 
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