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Znak sprawy: ZP/220/10/14
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę jałowych zestawów do
witrektomii kompatybilnych z aparatem Accurus 800CS.

WYJAŚNIENIE NR 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1 dot. § 5 ust. 2 wzoru umowy:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu (zdanie pierwsze) wg następującej propozycji:
„Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację ilościową w ciągu 3-ch dni roboczych,
natomiast w przypadku reklamacji jakościowej w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania
reklamowanej partii zamówienia oraz poinformowania Kupującego faksem o sposobie jej
rozpatrzenia.”
Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jakościowej, z
uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego
towaru. Wykonawca/Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość
dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed dokonaniem
wymiany.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 2 dot. § 9 ust. 1 a) wzoru umowy:
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:
„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Sprzedawca, Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:
-a/ w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej wyrobów lub opóźnienia w
dostarczeniu wyrobu od wad w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto
zamówionej lub zareklamowanej partii soczewek, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia
(…)”.
Odpowiedź:
§ 9 wzoru umowy dotyczy osób upoważnionych do kontaktów w trakcie trwania umowy. § 10 wzoru
umowy dotyczy kar umownych. Dodatkowo Zamawiający pragnie zauważyć, iż postępowanie
dotyczy dostawy jałowych zestawów do witrektomii kompatybilnych z aparatem Accurus 800CS a nie
soczewek. Nawet jeżeli Wykonawca zadałby poprawnie pytanie Zamawiający i tak nie wyraziłby
zgody na zmianę zapisu. Jeżeli Wykonawca prawidłowo będzie realizował umowę kary umowne
pozostaną tylko martwym zapisem.
Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego
czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający nie przedłuża terminu
składania i otwarcia ofert. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Wykonawcy są
zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.
Z poważaniem
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