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TAM-417/1-UR/3/PN/50-2014      Rybnik, dnia 22.10.2014 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy części i wyposażenia do aparatów i urządzeń medycznych, 
aparatów KTG, witrektomu i półek pod kardiomonitory  

– zamówienie NR  TAM-417-UR/3/PN/50-2014 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 16.11.2014 r., pod nr 345306 - 2014 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawc ę zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych 
odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

  
Pytanie 1:  „dot. zapisów pkt. X SIWZ: Z uwagi na bardzo krótki termin od chwili ogłoszenia, do chwili 

otwarcia uprzejmie proszę o wydłużenie terminu składania ofert lub przynajmniej o 
wydłużenie/ zmianę z godziny 10:00 na godzin ę 13:00 na ostateczne dor ęczenie oferty.”  

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący przedłu ża termin składania ofert do dnia 27.10.2014 r. do g odziny 
10.00. Odpowiedniej zmianie ulegaj ą wszystkie terminy podane w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, w tym termin otwarcia ofert – w tym samym dniu o godzinie 10.30. 
 
Pytanie 2:  „dot. zapisów § 5 ust. 2 projektu umowy ramowej: Zwracam się z prośbą o wydłużenie 

minimalnego czasu potrzebnego na przygotowanie oferty na <<nie krótszy ni ż 3 dni 
robocze>>. Termin 2-dniowy jest bardzo trudny do realizacji.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący modyfikuje wzór umowy ramowej zast ępując w § 5 ust. 2 słowa: 
„2 dni robocze” słowami: „ 3 dni robocze ”. 
 
Pytanie 3:  „zapisów § 9 ust. 3 projektu umowy ramowej: Zwracam si ę z prośbą o doprecyzowanie 

zapisów w taki sposób, aby w przypadku urz ędowej zmiany stawki podatku VAT – 
zmiana ta nast ępowała automatycznie, z chwil ą wejścia w życie aktu prawnego 
zmieniaj ącego stawk ę VAT, przy czym zmianie ulegnie wył ącznie cena brutto oraz 
stawka podatku VAT, natomiast cena netto pozostanie  niezmienna. ” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dodaje do § 4 ust. 6 wzoru umowy ramowej (zał ącznik nr 4 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) w br zmieniu: 
„ W przypadku urz ędowej zmiany stawki podatku VAT, zmiana stawki nast ępuje z dniem wej ścia 
w życie aktu prawnego zmieniaj ącego stawk ę, pod warunkiem przesłania przez Wykonawc ę 
pisemnej informacji w tej sprawie. W takiej sytuacj i zmianie ulegnie wył ącznie cena brutto oraz 
stawka podatku VAT, cena netto pozostanie niezmienn a.” 
 
oraz dodaje do § 9 ust. 3 wzoru umowy ramowej zdani e drugie: 
„ Zmiana postanowie ń umowy ramowej nie jest wymagana w przypadku, o któ rym mowa w § 4 
ust. 6. ” 
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Pytanie 4:  „dot. zapisów § 3 ust. 3 projektu umowy: Zwracam się z prośbą o modyfikację ww. 

paragrafu wg poniższej propozycji: „W razie stwierdzenia wad, Zamawiający jest obowiązany 
sporządzić reklamację, powiadomić niezwłocznie Wykonawcę o wadliwości towaru oraz 
niezwłocznie odesła ć wadliwe, reklamowane produkty na adres wskazany pr zez 
Wykonawc ę, na koszt Wykonawcy ”. 
Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji 
jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin 
reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, 
powinien mieć możliwość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokonania oględzin 
reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed rozpatrzeniem reklamacji 
oraz dokonaniem wymiany.” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący – zakładaj ąc, że pytanie dotyczy wzoru umowy wykonawczej –
wprowadza nast ępujące brzmienie § 3 ust. 3 tego wzoru: 
„ W razie stwierdzenia wad Zamawiaj ący jest obowi ązany sporz ądzić reklamacj ę oraz powiadomi ć 
niezwłocznie Wykonawc ę o wadliwo ści towaru oraz niezwłocznie odesła ć wadliwe reklamowane 
produkty na adres Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wyko nawcy .” 
 
Pytanie 5:  „dot. zapisów § 3 ust. 6, tiret drugi projektu umowy : Zwracam się z prośbą 

o doprecyzowanie, że w przypadku reklamacji wad jakościowych, termin 14-dniowy liczony 
jest od chwili otrzymania reklamowanego, wadliwego towaru przez Wykonawc ę 
(Zamawiaj ący odsyła reklamowany, wadliwy towar do Wykonawcy, na koszt 
Wykonawcy). 
Uzasadnienie: jak wyżej w pytaniu nr 4.” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący – zakładaj ąc, że pytanie dotyczy wzoru umowy wykonawczej –
wprowadza nast ępujące brzmienie § 3 ust. 6 tiret drugie tego wzoru: 
− „14 dni kalendarzowych – w przypadku reklamacji wad  jakościowych (w tym przypadku 

termin realizacji reklamacji jest liczony od dnia o trzymania  pisma reklamacyjnego wraz 
z przesłanym towarem).” 

 
Pytanie 6:  „dot. zapisów § 4 ust. 2 projektu umowy: Zwracam się z prośbą o skrócenie wymaganego 

przez Zamawiającego terminu płatności do 45 dni , licząc od dnia doręczenia prawidłowo 
wystawionej faktury.” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do wzor u 
umowy.   
 
Pytanie 7:  „dot. zapisów § 4 projektu umowy: Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, poprzez 

uzupełnienie o dodatkowy paragraf, wg poniższej propozycji: <<W przypadku urz ędowej 
zmiany stawki podatku VAT, zmiana stawki nast ępuje z dniem wej ścia w życie aktu 
prawnego zmieniaj ącego stawk ę, pod warunkiem przesłania przez Wykonawc ę 
informacji, o której mowa w pierwszej cz ęści zdania. W takiej sytuacji zmianie 
ulegnie wył ącznie cena brutto oraz stawka podatku VAT, cena net to pozostanie 
niezmienna>>. ” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący – zakładaj ąc, że pytanie dotyczy wzoru umowy wykonawczej – nie 
wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. Jednoc ześnie zamawiaj ący wskazuje 
na zmian ę wprowadzon ą do wzoru umowy ramowej – zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie nr 3.  

 
Pytanie 8:  „dot. zapisów § 5 ust. 1 b) projektu umowy: Zwracam się z prośbą o zmniejszenie 

wysokości kary umownej do 1 % wartości dostawy brutto objętej zamówieniem za każdy 
dzień opóźnienia.” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 9:  „dot. zapisów § 5 ust. 2 projektu umowy: Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie ww. 

paragrafu wg poniższej propozycji: <<<Kary, o których mowa w pkt. 1 i 2 Wykonawca 
zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 
dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu uzasadnionego żądania (obci ążeniowa nota 
ksi ęgowa)  Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Po bezskutecznym upływie 
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terminu Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy.>>” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie 10:  „dot. zapisów § 10 ust. 4 projektu umowy : Proszę o odstąpienie od zapisów ww. 

paragrafu.” 
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, przy czym – jak podano w odpowiedzi 
na pytanie 1 – zmianie ulega termin składania ofert  (do dnia 27.10.2014 r. do godziny 10.00 ) i –
odpowiednio – pozostałe terminy wskazane w specyfik acji istotnych warunków zamówienia. 

 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 
 

       


