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TAM-609/1-PN/65-2015       Rybnik, dnia 26.10.2015 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 
dostawa uretrocystoskopu - 1 sztuka  

(zamówienie: TAM-609-PN/65-2015) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 22.10.2015 r., pod nr 281658 - 2015 
 
 

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

 
Pytanie 1: „Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści uretrocystoskop kompaktowy o długości roboczej 220 mm 

i pozostałych parametrach bez zmian ?” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie opisanym w pytaniu – nie dopuszcza zaofe rowania uretrocystoskopu kompaktowego 
o podanej w pytaniu długo ści. 
 

Pytania od nr 2 do nr 7 dotycz ą wzoru umowy  
Pytanie 2:  „par. 2 ust 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy wynosił 30 dni od momentu 

zawarcia umowy, bez wskazywania  konkretnego terminu końcowego?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.  
 
Pytanie 3: „par. 5 ust. 1a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,5% 

wartości umowy, gdyż kara umowna w wysokości 1% liczona za każdy dzień opóźnienia.” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zmian ę umowy w tym zakresie. 
 
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: Tak, w przypadku dostarczenia sprz ętu zast ępczego, który zapewni ci ągłość pracy 
zamawiaj ący nie b ędzie naliczał kar umownych. 
 
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 wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 6:  „par. 8 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do ustępu 2 >>z wyjątkiem 

pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu<<?” 
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Odpowied ź 6: 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 7: „Pytanie 6 dotyczace 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 wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 30.10.2015 r.  do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert (w tym  
samym dniu o godzinie 11.30). 
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


