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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

tel.032/3591334, fax 032/3592048

Uczestnicy postępowania nr RU/DW/103/09
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 193 000 € na:

DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela następujących
wyjaśnień:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie nam wyjaśnień w sprawie ww. postępowania o zamówienie publiczne:
1. Pytanie Wykonawcy:
Zamawiający wymaga, aby czas wykonania naprawy nie był dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia wady. Prosimy o
wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy na: „Jeżeli strony nie ustaliły terminu usuwania wad
wynosić on będzie 14 dni od daty zgłoszenia wady lub 21 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od
producenta.”
Dzięki tej zmianie w w/w postępowaniu będzie mogła wziąć udział większa liczba Wykonawców, którzy sprowadzają części
zamienne od producenta i nie będą narażeni na kary spowodowane niedotrzymaniem terminu naprawy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę, Zgodnie z zapisami wzoru umowy „Jeżeli Strony nie ustaliły terminu
usuwania wad wynosić on będzie 14 dni od daty zgłoszenia wady” Termin usuwania wad będzie ustalony z Wykonawcą jeśli
strony nie ustalą tego terminu będzie wynosił 14 dni – z tych zapisów nie wynika, iż 14 dni to maksymalny okres usuwania
wad.
2. Pytanie Wykonawcy:
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§7 punkt 2, podpunkt 1) na: „za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w spełnieniu świadczenia, dla którego Zamawiający lub Strony ustaliły termin realizacji
– w wysokości 0,1% sprzętu, którego dotyczy zwłoka lub opóźnienie.”
Odpowiedź Zamawiającego:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgodny.
3. Pytanie Wykonawcy:
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na pozycje 1,2 lub 3?
Odpowiedź Zamawiającego:
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu
oferty. Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.
Specjalista
Aneta Knapik
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