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TAM-712/1-PN/70-2014       Rybnik, dnia 28.10.2014 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawa ureterorenoskopu (zamówienie: TAM-712-PN/70-2014) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 17.10.2014 r., pod nr 348454 - 2014 
 

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

Pytanie 1: „Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z ureterorenoskopem w komplecie był dostarczony 
dedykowany pojemnik do przechowywania i sterylizacji ze specjalnymi uchwytami na 
optykę i dedykowanym miejscem na światłowód oraz przystawki i uszczelki?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie postawił takiego wymagania i nie zmienia w t ym zakresie 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 2: „dotyczące zapisów SIWZ – rozdział I pkt a podpunkt 4: Celem doprecyzowania zapisów 

SIWZ prosimy o podanie informacji czy do oferty przetargowej ma zostać załączony projekt 
umowy.  
uwagi: formularz ofertowy zawiera o świadczenie akceptuj ące warunki umowy ” 

Odpowied ź 2: Zgodnie z punktem III.b specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiaj ący 
nie oczekuje doł ączenia wzoru umowy do oferty. 
 
Pytanie 3: „Projekt umowy par. 5 ust. 1a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej 

do 2% wartości umowy, gdyż kara umowna w wysokości 5% liczona za każdy dzień 
opóźnienia, jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących kar 
umownych?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący modyfikuje postanowienia umowy – zmienia wysoko ść kary 
umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a – do wys okości wynosz ącej 2 %. 
 
Pytanie 4: „Projekt umowy par. 5 punkt c: Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, który 

zapewni ciągłość pracy, Zamawiający zrezygnuje z  naliczania kar umownych ?”  
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie rezygnuje z naliczania kar umownych z § 5 us t. 1 lit. c. 
Zamawiaj ący wyja śnia, że w przypadkach zapewnienia ci ągłości pracy zamawiaj ący nie jest 
uprawniony do naliczenia kar umownych z § 5 ust. 1 lit. c.   
 
Pytanie 5: „Projekt umowy par. 5 punkt c: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna liczona 

była od wartości towaru, którego dotyczy opóźnienie ? 
(nie od całej umowy)”  

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na tak ą zmianę postanowie ń umowy. 
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Pytanie 6: „Projekt umowy par. 8 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do ustępu 2 
<<z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu>>?”  

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na modyfikacj ę wzoru umowy. Zamawiaj ący 
wyjaśnia, że wzór umowy w dotychczasowym brzmieniu nie reguluj e kwestii pełnomocnictw 
udzielanych adwokatom lub radcom prawnym, która to kwestia regulowana jest przepisami 
powszechnie obowi ązującego prawa. 
 
Pytanie 7: „dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz warunków gwarancji (załącznik nr 1.3) punkt 3: Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 12 dni roboczych ?”  
Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na ww. zmian ę w załączniku nr 1.3. 
 
Pytanie 8: „Ponadto prosimy o podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie 

przekształcania w spółkę kapitałową?”  
Odpowied ź 8: Nie. 
 
Pytanie 9: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie o kącie patrzenia 12o ?”  
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na tak ą zmianę w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 10: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie o kącie patrzenia 8o i długości kanału roboczego 425 

mm?”  
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący dopuszcza asortyment opisany w pytaniu z zachowa niem wszy-
stkich pozostałych wymaga ń - modyfikuje zał ącznik nr 1.2 w punkcie 5 w kolumnie „Wymagane 
funkcje / parametry”, nadaj ąc mu brzmienie: 
„ Kąt patrzenia 6 0 - 80, maksymalna średnica zewn ętrzna 9.8 Fr, długo ść robocza 425-430 mm , 
kanał roboczy pozwalaj ący na wprowadzenie narz ędzia o średnicy zewn ętrznej minimum 5.0 Fr 
wyposa żony w ł ącznik dwudro żny i uszczelki, autoklawowalny, kompatybilny z posi adanymi 
przez Zamawiaj ącego urologicznymi zestawami endoskopowymi prod. Ol ympus .” 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym pismem nale ży w zał ączniku 
nr 1.2 w kolumnie „Wymagane funkcje / parametry” na nieść stosown ą korekt ę, tak by z oferty 
jasno wynikało, jaki asortyment wykonawca zaoferowa ł.   
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 31.10.2014 r.  do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 11.30 . 
 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

 
         


