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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 – § 6 pkt 1 c: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy: 
„czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu w ciągu dwóch dni roboczych 
po zgłoszeniu awarii faksem” 
na zapis: 
„czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu w ciągu pięciu dni roboczych 
po zgłoszeniu awarii faksem” ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 2 dot. wzoru umowy – § 9 pkt 1 a: 
Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu: 
„w przypadku opóźnienia w przekazaniu sprzętu w rozumieniu § 4 niniejszej umowy – w 
wysokości 1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od  wartości  brutto umowy określonej w § 
2 ust. 1” 
na zapis 
„w przypadku opóźnienia w przekazaniu sprzętu w rozumieniu § 4 niniejszej umowy – w 
wysokości 0,5  % za każdy dzień opóźnienia, licząc od  wartości  brutto umowy określonej w 
§ 2 ust. 1” ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 3 dot. wzoru umowy – § 9 pkt 1  b: 
Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu: 
„w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad sprzętu w terminie określonym w § 6 ust. 1 
lit c) niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości 
brutto umowy określonej w § 2 ust. 1” 
na zapis: 
„w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad sprzętu w terminie określonym w § 6 ust. 1 
lit c) niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości 
brutto umowy określonej w § 2 ust. 1”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie nr 4 dot.  zał. nr 4 - Parametry wymagane dotyczące mikroskopu operacyjnego, 
pozycji nr 23: 
Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zaawansowanego mikroskopu operacyjnego -
okulistycznego, który nie zawiera podziałki kątowej w okularze (ułatwiającej wszczepianie 
soczewek torycznych)?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż, jak sam Wykonawca zauważył, podziałka kątowa w 
okularze ułatwia wszczepianie soczewek torycznych.  
 
Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają 
dodatkowego czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający nie 
przedłuża termin 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 
 
 


