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TAM-561/1-PN/64-2015       Rybnik, dnia 26.10.2015 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawa ureterorenoskopu - 2 sztuki (zamówienie: TAM-561-PN/64-2015) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych  

w dniu 22.10.2015 r., pod nr 281632 - 2015 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 
poni ższych odpowiedzi.  

 
Pytanie 1: „do pkt 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ureterorenoskopu o kącie 

patrzenia optyki 12O”           
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu. 
 
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: Zamawiaj ący informuje, i ż nie oczekuje doł ączenia do składanej oferty 
przetargowej wzoru umowy. 
 
Pytanie 3: „Projekt umowy par. 5 ust. 1a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości 

kary umownej do 0,5% ?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 4: „Projekt umowy par. 5 ust. 1b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości 

kary umownej do 0,3% ?” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 5: „Projekt umowy par. 5 punkt c: Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, który 

zapewni ciągłość pracy, Zamawiający zrezygnuje z  naliczania kar umownych ?” 
Odpowied ź 5: Tak, w przypadku dostarczenia sprz ętu zast ępczego, który zapewni ci ągłość pracy 
zamawiaj ący nie b ędzie naliczał kar umownych. 
 
Pytanie 6:  „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 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
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Pytanie 7: „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 7: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. Ponadto zamawiaj ący wyja śnia, i ż § 8 ust. 2 tiret czwarte nie zakazuje ani nie regu luje 
udzielania pełnomocnictw dla adwokatów lub radców p rawnych (regulacja ta dotyczy jedynie firm 
zajmuj ących si ę działalno ścią windykacyjn ą). 
 
Pytanie 8: „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 8: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.  
 
Pytanie 9:  „dotyczące zapisów umowy oraz zapisów SIWZ pkt. IV: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby 

termin realizacji zamówienia wynosił – do 30 dni od data zawarcia umowy, bez daty 
wskazania przez Zamawiającego konkretnego terminu jej zakończenia ?” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 10:  „Ponadto prosimy o podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie 

przekształcania w spółkę kapitałową?” 
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący informuje, i ż na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi zamawiaj ący 
nie jest w trakcie przekształcania w spółk ę kapitałow ą. 
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 30.10.2015 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert (w tym  
samym dniu o godzinie 10.30). 
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 


