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TAM-209/1-PN/42-2019       Rybnik, dnia 16.04.2019 r. 

 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

zakup narz ędzi urologicznych (zamówienie nr TAM-209-PN/42-2019) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

z dnia 09.04.2019 r., pod nr 534459-N-2019 
 
 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższej odpowiedzi. Ponadto 

zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 
Pytanie 1: „Pyt. 1, poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści Ureteroskop o kącie patrzenia 6o , końcu dystalnym 8 Fr 
i łagodnym przejściu do rozmiaru 9,8 Fr w końcówce dystalnej, dł. robocza 430 mm, kanał 
roboczy 6 Fr, z rozbieralnymi kranikami typu Luer?  W zestawie : demontowalny łącznik do 
kanału roboczego, zapasowe uszczelki (10 szt.)” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 2: „Pyt. 2, poz. 2  
 Czy Zamawiający dopuści Ureteroskop o kącie patrzenia 6o , końcu dystalnym 6,5 Fr 

i łagodnym przejściu do rozmiaru 7 Fr w końcówce dystalnej, dł. robocza 430 mm, kanał 
roboczy 4,8 Fr, z rozbieralnymi kranikami typu Luer?  W zestawie : demontowalny łącznik 
do kanału roboczego, zapasowe uszczelki (10 szt.)” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji. 
 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia z terminem 

dostawy 56 dni od daty zawarcia umowy?” 
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Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów pierwotnie okre ślonych w specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia.  
 
Pytanie 4: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację we wzorze umowy § 5 pkt. 1 ppkt. a) na 

następujące brzmienie: 
 1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne: 
 a) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu niniejszej umowy, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,5% wartości przedmiotu niniejszej umowy brutto za 
każdy dzień opóźnienia?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzo-
ru umowy.  

 
Pytanie 5: „Pytanie  dotyczące zapisów SIWZ – rozdział VIII pkt a podpunkt 3: Celem doprecyzowania 

zapisów SIWZ prosimy o podanie informacji czy do oferty przetargowej Wykonawca winien 
załączyć projekt umowy? 

 uwagi: formularz ofertowy zawiera oświadczenie akceptujące warunki umowy” 
Odpowied ź 5: Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warun ków zamówienia zamawiaj ący 
wymaga, aby wykonawca zło żył zał ączniki, które zostały wymienione na ko ńcu tre ści formula-
rza oferty. 

 
Pytanie 6: „Pytanie  dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz warunków gwarancji (załącznik nr 1.2) 

punkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 12 dni roboczych ?” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wydłu żenie terminu usuni ęcia usterki. 

 
Pytanie 7: „Pytanie  dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz warunków gwarancji (załącznik nr 1.2) 

punkt 5:  
 Celem doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 5 prosimy o potwierdzenie, 

że wymiana na koszt Wykonawcy dotyczy tych elementów, które zostały zakwalifikowane 
przez serwis jako podlegające naprawie/ wymianie uznanej za gwarancyjną? 

 Wymiana może dotyczyć naprawy, która może być następstwem zarówno wady tkwiącej 
w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek 
wymiany wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby 
naruszeniem zasady równości stron umowy” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący informuje, i ż punkt 5 zał ącznika nr 1.2 dotyczy akcesoriów 
zużywalnych, których uszkodzenie b ądź zużycie nie było nast ępstwem nieprawidłowego 
użytkowania lub działania celowego. 

 
Pytanie 8: „Pytanie   dotyczące zapisów umowy par. 5 ust. 1a 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% ?” 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi w tej kwestii odpowiadaj ąc na pytanie nr 4. 

 
Pytanie 9: „Pytanie  dotyczące zapisów umowy par. 5 punkt b: Czy w przypadku dostarczenia sprzętu 

zastępczego, który zapewni ciągłość pracy, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar 
umownych ?” 
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Odpowied ź 9: Zamawiaj ący modyfikuje brzmienie § 5.1.b) na nast ępujące:  

„1. Zamawiaj ący mo że nało żyć na Wykonawc ę kary umowne: (…) 
b) w przypadku opó źnienia w wykonaniu reklamacji okre ślonej w § 3 ust. 2 umowy lub w 

przypadku opó źnienia w wywi ązaniu si ę z zobowi ązań wynikaj ących z warunków 
gwarancji jako ści i serwisu – w wysoko ści 0,5 % warto ści przedmiotu niniejszej umowy 
brutto za ka żdy dzie ń (za wyj ątkiem sytuacji, gdy wykonawca dostarczy zamawiaj ącemu 
sprz ęt zast ępczy zapewniaj ący ci ągłość pracy).” 

 
Pytanie 10: „Pytanie  dotyczące opisu przedmiotu zamówienia  do pozycji 1 narzędzi urologiczne. 

Czy Zamawiający w punkcie 1 ureterorenoskop nr WA29042B - 5 sztuk wymaga 
dostarczenia każdego oferowanego urządzenia wraz z kontenerem do sterylizacji ?” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów pierwotnie okre ślonych w specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia. 

 
 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert ustalony do dnia 18.04.2019 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
 

 
 
 
 
 


