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II ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ
Uczestnicy postępowania nr RU/DW/31/09
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej 206 000 € na

DOSTAWA URZĄDZEŃ TERMICZNYCH
z podziałem na części:
W ZAKRESIE CZĘŚCI A – AUTOKLAW PIONOWY 1SZT., W ZAKRESIE CZĘŚCI B – CIEPLARKA Z PŁASZCZEM
GRZEWCZYM 2SZT., W ZAKRESIE CZĘSCI C – CERAMICZNA PŁYTA GRZEWCZA 1SZT.,
W ZAKRESIE CZĘŚCI D – ŁAŹNIA WODNA Z WYTRZĄSARKĄ 4SZT.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w związku z pytaniem, jakie wpłynęło
do Zamawiającego, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

DOTYCZY CZĘŚCI A - AUTOKLAW PIONOWY 1SZT.

1. Pytanie Wykonawcy:
DOTYCZY CZĘŚCI A - AUTOKLAW PIONOWY 1SZT.

Proszę o informację, czy Zamawiający wymaga, aby autoklaw posiadał wbudowaną wytwornicę pary?
Odpowiedź Zamawiającego:

TAK, autoklaw powinien mieć wbudowaną wytwornicę pary
2. Pytanie Wykonawcy:
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmieni zapis umowy § 12 na: „Spory mogące wynikać z
niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zapisy pozostają bez zmian.

3. Pytanie Wykonawcy:
W projekcie umowy w §4 pkt 4 Zamawiający umieścił zapis, który dopuszcza nieterminowe uregulowanie
płatności. Zgodnie z punktem 3 §4 zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru oraz przyjęcia przez
Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Czy Wykonawca w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury VAT przez Zamawiającego powinien otrzymać środki na rachunek.
Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający w §4 pkt 4 projektu umowy umieści zapis gwarantujący
terminowe otrzymanie przez Wykonawcę należności, np: Za datę dokonania płatności rozumie się datę
uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zapisy pozostają bez zmian
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4. Pytanie Wykonawcy:
Zamawiający wymaga, aby czas wykonania naprawy nie był dłuższy niż 7 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 7 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:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy na: „Jeżeli strony nie ustaliły terminu usuwania wad
wynosić on będzie 7 dni od daty zgłoszenia wady lub 21 dni w przypadku konieczności sprowadzenia
części zamiennych od producenta”.
5. Pytanie Wykonawcy:
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§7 punkt 2b) na: „za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w spełnianiu świadczenia, dla którego Zamawiający lub
strony ustaliły termin realizacji – w wysokości 0,1% wartości umowy w danej części”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy w zakresie §7 punkt 2b

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.

Z poważaniem
Specjalista
Aneta Knapik
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