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Rybnik, dnia 23.06.2014 r.
Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:
dostawę wideogastroskopu (zamówienie nr TAM-396-PN/39-2014)
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 13.06.2014 r., pod nr 201560 - 2014
W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela
poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.
Pytanie 1: „Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?”
Odpowiedź 1: Nie.
Pytanie 2: „dotyczące warunków gwarancji - załącznik 1.3 do SIWZ – punkt 7: Czy Zamawiający wyrazi
zgodę na zmianę zapisu na zapis następującej treści:
>>Wszelkie akcesoria zużywalne będące elementami składowymi urządzenia a podlegające wymianie
(z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku oraz narzędzi endoskopowych), z zachowaniem
ogólnych warunków użytkowania sprzętu przedstawionych w instrukcji obsługi, w okresie gwarancji
wymieniane będą na koszt Wykonawcy.<< ?”
Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę postanowień załącznika nr 1.3.
Pytanie 3: „dotyczące warunków gwarancji - załącznik 1.3 do SIWZ – punkt 9:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarancja dostępności części zamiennych wynosiła
8 lat od daty zaprzestania produkcji danego modelu urządzenia (taki termin oferuje
producent sprzętu)?
czas, w którym deklarujemy dostępność części to 8 lat od daty zakończenia produkcji danego modelu
urządzenia co wynika z rzeczywistego, związanego z postępem technologicznym, czasu życia produktu
i sprawia, że ceny sprzętu niepotrzebnie nie podnosi czas dostępności części po zakończeniu
eksploatacji urządzenia”
Odpowiedź 3: Zamawiający modyfikuje brzmienie załącznika nr 1.3 – zastępując brzmienie
punktu 9 – następującym:
9. Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres:
min. 8 lat, podać.
Wykonawca składając ofertę powinien nanieść ww. zmianę w załączniku nr 1.3.
Pytanie 4: „dotyczące opisu przedmiotu zamówienia punkt II. 12: Czy Zamawiający wymaga, aby
oferowany tester szczelności posiadał certyfikat urządzenia medycznego i był załączony
do oferty?”
Odpowiedź 4: Zamawiający nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w powyższym zakresie – nie stawia dodatkowych wymagań.
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Pytanie 5: „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 oświadczenie akceptujące warunki umowy”
Odpowiedź 5: Zgodnie z punktem III.b specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający
nie oczekuje dołączenia wzoru umowy do oferty.
Pytanie 6: „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?”
Odpowiedź 6: Zamawiający modyfikuje postanowienia umowy – zmienia wysokość kary
umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a – do wysokości wynoszącej 2 %.
Pytanie 7: „Projekt umowy par. 5 punkt c: Czy w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, który
zapewni ciągłość pracy, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych ?”
Odpowiedź 7: Zamawiający nie rezygnuje z naliczania kar umownych z § 5 ust. 1 lit. c.
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadkach zapewnienia ciągłości pracy zamawiający nie jest
uprawniony do naliczenia kar umownych z § 5 ust. 1 lit. c.
Pytanie 8: „Projekt umowy par. 8 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do ustępu 2
>>z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi lub radcy prawnemu<<?”
Odpowiedź 8: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy. Zamawiający
wyjaśnia, że wzór umowy w dotychczasowym brzmieniu nie reguluje kwestii pełnomocnictw
udzielanych adwokatom lub radcom prawnym, która to kwestia regulowana jest przepisami
powszechnie obowiązującego prawa.
Pytanie 9: „Dotyczy warunków umowy § 3 ust 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o poniższym
brzmieniu:
>>W reklamacji (…) Zamawiający określa żądanie reklamacyjne oraz termin jego realizacji (jednakże nie
może być on krótszy niż 12 dni roboczych) albo odmawia przyjęcia urządzenia- jeśli wadę odnotuje się
z momentem dostawy , co odnotowuje w treści reklamacji<<?”
Odpowiedź 9: Zamawiający modyfikuje wzór umowy w zakresie § 3 ust. 2, nadając mu brzmienie:
„W reklamacji, o której mowa w ust. 1 Zamawiający określa żądanie reklamacyjne oraz termin
jego realizacji (nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych) albo odmawia przyjęcia urządzenia,
co odnotowuje w treści reklamacji.”
Pytanie 10: „Dotyczy warunków umowy § 5 ust 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych:
a) W przypadku niedotrzymania terminu dostawy i uruchomienia przedmiotu niniejszej
umowy (..) z 5 na 2% wartości niedostarczonego przedmiotu niniejszej umowy brutto
za każdy dzień opóźnienia
b) W przypadku niedotrzymania terminu przeprowadzenia przeszkolenia pracowników
(…) z 0,5% na 0,2% wartości przedmiotu niniejszej umowy brutto za każdy dzień
opóźnienia
c) W przypadku opóźnienia w dokonaniu reklamacji (…) z 0,5% na 0,2% wartości
reklamowanego przedmiotu niniejszej umowy brutto za każdy dzień opóźnienia
d) W razie odstąpienia od umowy (…) z 10% na 5% wartości przedmiotu niniejszej
umowy brutto”
Odpowiedź 10: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmiany postanowień umowy, jednocześnie
wskazuje, że modyfikacja § 5 ust. 1 lit. a wzoru umowy ma brzmienie nadane w odpowiedzi
na pytanie 6.
Pytanie 11: „Dotyczy warunków umowy § 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie klauzuli:
>>Kary umowne wskazane w ust.1 pkt a, b, c, d nie będą naliczane w przypadku
dostarczenia sprzętu zastępczego.<<”
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Odpowiedź 11: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę postanowień umowy.
Pytanie 12: „Dotyczy warunków umowy § 8 ust 2 podp. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie klauzuli:
(…) zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić<<?”
Odpowiedź 12: Zamawiający modyfikuje postanowienia umowy – w § 8 dodaje ust. 5
w brzmieniu:
„Zgody, o której mowa w ust. 2 lub 3 powyżej, Zamawiający nie może bezpodstawnie odmówić”.
Pytanie 13: „Dotyczy warunków załącznika nr 1.3 pkt 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o poniższym
brzmieniu:
>> Na czas naprawy/ przeglądu/ innej usługi serwisowej urządzania Wykonawca (…)
dostarczy bezpłatnie zamienne analogiczne urządzenie w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania urządzenia przez serwis Wykonawcy<<?”
Odpowiedź 13: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę załącznika nr 1.3.
Pytanie 14: „Dotyczy warunków załącznika nr 1.3 pkt 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o poniższym
brzmieniu:
>>Wymiana tego samego, istotnego uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół. Po 3
naprawach gwarancyjnych w ciągu 14 dni od pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.<<”
Odpowiedź 14: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę załącznika nr 1.3.
Pytanie 15: „Dotyczy warunków załącznika nr 1.3 pkt 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o poniższym
brzmieniu:
>>Wymiana uszkodzonego urządzenia na nowe urządzenie. Po 3 naprawach
gwarancyjnych tego samego podzespołu wystąpienie ponownej usterki tego samego
podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę urządzenia na nowe w ciągu 14 dni
roboczych od pozytywnie rozpatrzonej reklamacji .<<.”
Odpowiedź 15: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę załącznika nr 1.3.
Pytanie 16: „Dotyczy warunków załącznika nr 1.3 pkt 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:
>>Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji
o czas trwania naprawy poza terytorium wskazanym w punkcie 3 o ile przestój aparatu
trwał dłużej niż 14 dni.<<”
Odpowiedź 16: Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę załącznika nr 1.3.
Pytanie 17: „Dotyczy warunków załącznika nr 1.3 pkt 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie dostępności części zamiennych do 8 lat?”
Odpowiedź 17: Zamawiający odpowiedział na ww. pytanie – zmodyfikował treść załącznika nr 1.3
zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3.
Pytanie 18: „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie
została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa
handlowego.”
Odpowiedź 18: Nie.
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin
składania ofert ustalony do dnia 25.06.2014 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym
samym dniu o godzinie 10.30.
Egz.:
1. adresat.
2. aa.
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