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Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dzierżawa endoskopów (zamówienie nr TAM-817-PN/92-2017) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 25.10.2017 r., nr 606855-N-2017 
 

 

W związku z wniesionymi przez wykonawc ę zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych 
odpowiedzi.  

 
Pytanie 1: „dotyczące zapisów SIWZ i umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu 

dostawy do 28 dni?” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wydłu żenie terminu dostawy do 28 dni.  
 
Pytanie 2: „dotyczące zapisów umowy (załącznik nr 3) paragraf 3 ustęp 1c) 

Ze względu na proces logistyczny  wnosimy o wydłużenie czasu dostawy sprawnego 
analogicznego endoskopu zastępczego do 4 dni roboczych od daty otrzymania przez serwis 
Wykonawcy pisemnej informacji od Użytkownika o dostarczenie urządzenia zastępczego?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 3: „dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zmniejszenie wysokości podanej kary do 100 zł?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 4: „dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

wykreślenie z umowy zapisu:  >>Powyższa kwota wzrasta 3-krotnie w przypadku 
przekroczenia powyżej 5 dni<<” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 5: „dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany 

termin >>5 dni<< liczony był w dniach roboczych?” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
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Pytanie 6: „dotyczące opisu przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający w punkcję A i B zainteresowany 
jest dostawą jednego testera szczelności dla każdego zadania A i B - sumie 2 testery, czy do 
każdego endoskopu powinien być przeznaczony osobny tester czyli w sumie 4 sztuki?” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący informuje, i ż do ka żdego endoskopu powinien by ć przeznaczony 
osobny tester szczelno ści . 

 
Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert ustalony do dnia 03.11.2017 r.  do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 11.30 . 

 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

         


