Szczecin, 20-08-2019 r.

al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
ZP/220/64/19
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę tomografu laserowego w technologii spektralnej
koherentnej tomografii optycznej.

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. wzoru umowy § 5 pkt. 3 ppkt. a
Zamawiający wymaga wymiany urządzenia na nowe w przypadku stwierdzenia wad elementu lub podzespołu
najpóźniej po trzeciej naprawie tego samego elementu lub podzespołu.
Oferowane przez nas urządzenia zbudowane są w systemie modułowym. W razie awarii naprawiany jest odpowiedni
podzespół, a naprawa polega przeważnie na jego wymianie na nowy. Czy w związku z powyższym Zamawiający
wyrazi zgodę na zapis mówiący o wymianie na nowy tylko elementu lub podzespołu w przypadku stwierdzenia jego
wady?
Odpowiedź:
Zamawiający nie będzie modyfikował zapisu wzoru umowy. Wykonawca jest właścicielem sprzętu i może nawet
przy pierwszej naprawie wymienić na nowy element lub podzespół.
Zamawiający podtrzymuje zapis, że po trzech naprawach wymaga wymiany na fabrycznie nowy sprzęt o takich
samych bądź lepszych parametrach techniczno0użytkowych.
Pytanie nr 2, Dot. wzoru umowy § 11 pkt. 1 ppkt. b, c i d.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługują
kary umowne w następującej wysokości:
b) w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad sprzętu w terminie określonym w § 5 ust. 3 lit. c) niniejszej
umowy – w wysokości 1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1,
c) w przypadku nieprzystąpienia do wykonania przeglądów technicznych, określonych w określonych w § 5 ust. 3
lit. d) umowy, w terminach wymaganych przez producenta (oraz wpisanych w paszporcie) – w wysokości 1%
wartości brutto umowy określonej w § 7 ust. 1,
d) w przypadku niedostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego w terminie określonym w § 5 ust. 3 lit. g)
niniejszej umowy – w wysokości 1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy określonej w § 7
ust. 1,
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Czy w ramach miarkowania kar Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych w w/w pkt.
do 0,5%?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie należycie realizował umowę kary
umowne pozostaną jedynie na papierze.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:
- składanie ofert do 23-08-2019 r. do godz. 09.30,
- otwarcie ofert: 23-08-2019 r. o godz. 10.00.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.
Z poważaniem
Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie
PODPIS W ORYGINALE
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