
    Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.
ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

    tel.: +48 67 286 26 22 e-mail:szpitalwyrzysk@wp.pl
    fax: +48 67 286 24 63 http://szpitalwyrzysk.com

sygn. ZP/382-12/2016

Wyjaśnienia i odpowiedzi

dotyczy:
przetargu nieograniczonego pod nazwą „Zakup w formie ratalnej z wydłużonym okresem 
płatności  śródoperacyjnego  aparatu  rtg  z  ramieniem  „C”  dla  Szpitala  Powiatowego  w 
Wyrzysku Sp. z o. o.”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.09.2016 
pod nr 313137 - 2016.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania:

30.09.2016 r.
1. Pytanie  : Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia poprzez 

wykazanie dostaw dotyczących aparatury medycznej z zakresu diagnostyki obrazowej np. 
aparatów rentgenowskich przyłóżkowych?

Odpowiedź: wykazanie  dostaw  aparatury  w  rodzaju  rentgenowskich  aparatów 
przyłóżkowych  Zamawiający  uzna  za  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu 
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Pytanie  :  czy  Zamawiający  zgodzi  się  aby datą  produkcji  oferowanego  aparatu  był  rok 
2014?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu, którego data produkcji zawiera 
się w roku 2014.

03.10.2016 r.

3. Pytanie  : Dotyczy załącznika nr 1 pkt C/9.
Prosimy o dopuszczenie aparatu z prądem radiografii wynoszącym 20 mA.

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  aparatu  z  prądem  radiografii 
wynoszącym 20 mA.

4. Pytanie  : Dotyczy załącznika nr 1 pkt C/15.
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w/w zapisu, w aparatach RTG z ramieniem C nie 
stosuje się więcej niż 5 do 6 programów, gdyż automatyka AEC w określonych programach 
określających obszar zainteresowania na tyle sprawnie pracuje,że nie trzeba jak 
w aparatach stacjonarnych posiadać tyle programów z których i tak nikt nie korzysta. Opis 
taki wskazuje na aparat włoski lub dalekowschodni, które pod względem jakości 
i  awaryjności nie cieszą się powodzeniem. W związku z tym czy Zamawiający dopuści 
aparat aparat z 5 programami automatycznymi.
Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  aparatu  posiadającego  5  programów 
anatomicznych.
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5. Pytanie  : Dotyczy załącznika nr 1 pkt D/7.
Prosimy o dopuszczenie aparatu z pamięcią 10 000 obrazów.

Odpowiedź: Zamawiający  nie  dopuszcza  aparatu  wyposażonego  w  pamięć  10 000 
obrazów.

6. Pytanie  : Dotyczy załącznika nr 1 pkt D 16-19.
Prosimy o dopuszczenie aparatu z posiadającym 1 duży panoramiczny monitor HD 1920 x 
1280 pikseli 27'', 1000:1, 400 cd/m^2, pełniący dokładnie tą samą funkcję co dwa oddzielne 
monitory.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza aparatu wyposażonego w jeden monitor.

7. Pytanie  : Dotyczy załącznika nr 1 pkt F/2.
Czy nie zaistniał błąd, gdyż współczynnik kratki w dzisiejszych czasach to 30:1, wartość 7:1 
jest stosowana już od lat w uznanych urządzeniach.

Odpowiedź: sugerowana  wartość  współczynnika  kratki  przeciwrozproszeniowej  30:1 
spełnia wymogi Zamawiającego.

04.10.2016 r.

8. Pytanie  : dotyczy punktu D5 - ,,Wielkość matrycy akwizycji obrazu''.
Czy  Zamawiający  definiując  parametr  w  tym  punkcie  miał  na  myśli  format  rejestracji 
obrazu?

Odpowiedź: parametr określony w pkt D5 - ,Wielkość matrycy akwizycji obrazu''  dotyczy 
wielkości, wyrażonej w pikselach, matrycy akwizycji obrazu.

9. Pytanie  :  prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  wyodrębnienia  w  formularzu  ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ  kosztu finansowania płatności ratalnej. Ponieważ zapłata 
za  realizację  zamówienia  jest  rozłożona  na  raty,  co  powoduje  powstanie  także  kosztu 
finansowania  dostawy,  z  korzyścią  dla  Zamawiającego  będzie  umożliwienie  podania  tego 
kosztu oddzielnie od wartości sprzętu medycznego. Pozwoli to, bowiem uniknąć 8% podatku 
VAT  od  finansowania  gdyż  finansowanie,  jako  odrębna  usługa  (zgodnie  z posiadaną 
interpretacją  podatkową  otrzymaną  przez  Wykonawcę  od  Ministerstwa  Finansów)  jest 
zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska od 
wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT, czyli o 8%. Wzór zmienionego formularza 
prezentujemy poniżej:
I. Wartość oferty:
Netto: …………………………….. zł (słownie……………………………………………………zł)
Stawka VAT: ……………………..%
Brutto:……………………………. zł (słownie……………………………………………………zł)
W tym koszt finansowania płatności ratalnej:
Netto:…………………………….zł (słownie: .……………………………………………………zł)
Vat: Zw.
Brutto:…………………………………… zł (słownie …………………………………………… zł)

Odpowiedź:  Zamawiający  modyfikuje  treść  formularza  ofertowego  zgodnie  z  propozycją 
Wykonawcy.  Zmodyfikowany załącznik  nr  5  do  SIWZ jest  dostępny na  stronie  internetowej 
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Zamawiającego  w  części  dotyczącej  zamówienia  pod  odnośnikiem  „Załączniki”  od  dnia 
udzielenia odpowiedzi.

10. Pytanie  :  prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie,  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków 
udziału  w  postępowaniu,  wykazania  min.  dwóch  dostaw  aparatów  RTG,  zrealizowanych 
w okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu   składania  ofert,  a  jeżeli  okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości oraz daty 
i miejsca wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza,  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału 
w postępowaniu, wykazania dwóch dostaw aparatów RTG.

11. Pytanie  :  prosimy  Zamawiającego  o  odstąpienie  od  zapisu  działu  X  punkt  19.4  SIWZ 
„korespondencja  i  rozliczenia  dokonywane  będą  wyłącznie  z  Pełnomocnikiem”  Możliwość 
zawierania tego typu umów w których podział obowiązków między stronami zależy wyłącznie 
od ich woli  wynika z obowiązującej zasady swobody umów. Zgodnie z art.  3531 KC strony 
zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny wg swojego uznania, byleby jego treść lub 
cel  nie  sprzeciwiały  się  właściwości  (naturze)  stosunku,  ustawie  ani  zasadom  współżycia 
społecznego.  Pragniemy  jednocześnie  zauważyć,  iż  w  świetle  obowiązujących  przepisów 
Wykonawcy dysponują pełną swobodą tworzenia konsorcjów w wybranej przez siebie formie 
prawnej,  a  Zamawiający  nie  może  tej  swobody  w  sposób  nieuzasadniony  ograniczać. 
„Zamawiający,  formułując  warunki  dotyczące  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 
udzielenie  zamówienia,  nie  może  ograniczyć  swobody  tworzenia  konsorcjum”  (orzeczenie 
regionalnej  komisji  orzekającej  z  16.06.2009  r.,  sygn.  akt  0965-DB/75/09).   Dlatego  też 
bezpodstawny jest wymóg Zamawiającego, aby tylko Lider był  uprawniony do dokonywania 
rozliczeń z Zamawiającym w imieniu Konsorcjum.

Odpowiedź: zamawiający odstępuje od wymogu zapisanego w SIWZ część X pkt 19.4.

12. Pytanie  : prosimy Zamawiającego o wykreślenie treści „urządzenie zastępcze na czas naprawy 
dłuższy niż 15 dni” z pkt. 3 części B „Tabeli parametrów techniczno-użytkowych”, stanowiącej 
załącznik  nr  2  do  SIWZ.  Pozostawienie  zapisów  w  pierwotnym  brzmieniu  naraża 
Zamawiającego  na zawyżenie cen oferty przez Wykonawców, którzy będą musieli wkalkulować 
w cenę drugi aparat RTG na wypadek napraw trwających dłużej niż 15 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie treści „urządzenie zastępcze na 
czas naprawy dłuższy niż 15 dni” w wierszu nr 3, części B tabeli w załączniku nr 1 do SIWZ.

13. Pytanie  :  w  razie  odmownej  odpowiedzi  prosimy Zamawiającego  o  wydłużenie  powyższego 
czasu do 25 dni.

Odpowiedź: Zamawiający,  w  wierszu  nr  3,  części  B  tabeli  w załączniku  nr  1  do  SIWZ, 
dopuszcza zadeklarowanie urządzenia zastępczego na czas naprawy dłuższy niż 25 dni”.
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14. Pytanie  : prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wyraża zgodę na skrócenie dostępności 
serwisu po upływie gwarancji przez okres min. 5 lat. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca 
bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części 
zamiennych przez  wymagany przez  Zamawiającego okres  min  10  lat.  Z  uwagi  na  szybkie 
tempo zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu,  
producent lub dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed 
kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić 
postanowieniom  umowy,  są  zbyt  wysokie  i  niosą  ryzyko  zaniżenia  kręgu  potencjalnych 
Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  skrócenie  dostępności  serwisu  po  upływie 
gwarancji na okres min. 5 lat. Skrócenie okresu dostępności serwisu może skutkować brakiem 
możliwości wykonywania przeglądów i napraw skutkującym znacznym skróceniem cyklu życia 
przedmiotu dostawy.

15. Pytanie  : prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż poprzez zapewnienie  przez Wykonawcę 
serwisu  pogwarancyjnego  Zamawiający  rozumie  wskazanie  przez  Wykonawcę  punktu 
serwisowego, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający  nie  wymaga  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  punktu 
serwisowego, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego.

16. Pytanie  : w związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi 
oddawcze  prosimy  o  dodanie  ust.  4  §  6  wzoru  umowy  o  treści:  „Za  datę  zapłaty  Strony 
wskazują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Pytanie  : prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż aktualizacja harmonogramu spłat rat po 
dostawie w zakresie dat płatności, nie będzie wymagała aneksu do umowy. 

Odpowiedź: aktualizacja harmonogramu spłat rat po dostawie w zakresie płatności nie będzie 
wymagała aneksu do umowy.

18. Pytanie  :  prosimy Zamawiającego  o  ujednolicenie  zapisów zawartych  w §8  ust.  1  i  zmianę 
„opóźnienia” na słowo „zwłoki”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść § 8 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 6 do SIWZ) poprzez 
zmianę słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoki”.

19. Pytanie  : z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary 
zawartej w § 8 ust. 2 do 1,5%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 8 ust. 2 wzoru umowy poprzez 
zmniejszenie kary umownej do 1,5 %.

20. Pytanie  :  prosimy Zamawiającego  o  wprowadzenie  do  umowy zapisu:  „Z  chwilą  podpisania 
przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność 
za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy zaproponowanego 
zapisu.

21. Pytanie  :  prosimy  Zamawiającego  o  dodanie  do  wzoru  umowy  ustępu  o  treści:  z  tytułu 
nieterminowej  zapłaty  Wykonawcy  przysługują  od  Zamawiającego  odsetki  za  opóźnienie 
w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych”.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje  treść wzoru umowy (załącznik  nr  6  do SIWZ poprzez 
dodanie w § 8 ust. 5 o następującej treści:
„Z  tytułu  nieterminowej  zapłaty  Wykonawcy  przysługują  od  Zamawiającego  odsetki  za 
opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w 
transakcjach handlowych”

22. Pytanie  : prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi 
lub na stronie internetowej następujących dokumentów:
a) Umowy Spółki
b) Odpisów Regon, NIP, KRS
c) Bilansu, rachunku wyników za dwa ostatnie lata i okres bieżący
d) Wykazu czynnych umów kredytowych (z wyszczególnieniem: instytucji finansującej, kwoty, 
terminu spłaty, zabezpieczenia),
e) Struktury czasowej należności i zobowiązań,
f) Zaświadczeń o niezaleganiu w ZUS i US nie starszych niż 1 miesiąc,
g) CIT - u za 2014/2015r.

Odpowiedź: Zamawiający  udostępnia  do  pobrania,  na  swojej  stronie  internetowej,  pod 
odnośnikiem „Dokumenty Zamawiającego”: Akt założycielski Spółki; odpisy KRS, NIP i REGON; 
bilans i rachunek wyników w latach 2014 i 2015; CIT za rok 2015.
Zamawiający  posiada  jedną  aktywną  umowę  kredytową  z  MEDFINANCE  nr  umowy 
C/II/45/2014, kwota 240 257,94zł, termin - grudzień 2019r., zabezpieczenie – zastaw rejestrowy.
Struktura  zobowiązań  Zamawiającego:  bieżące  49%;  wymagalne  51%;  należność  bieżąca 
100%.
Zamawiający ma zaległości w zakresie ubezpieczeń społecznych od 08.2016r.

23. Pytanie  : zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu 
zmian  umowy  jakie  dopuszcza  Zamawiający  oraz  dodanie  do   wzoru  umowy  ustępu   o 
następującym brzmieniu:
„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
a) zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
d) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
e)  zastąpienia  sprzętu,  który  ma  być  dostarczony  w  ramach  realizacji  niniejszej  umowy, 
sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący 
podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu 
który  ma  być  dostarczony,  pod  warunkiem,  iż  cena  wprowadzonego  sprzętu  nie  ulegnie 
zwiększeniu;
f)  zastąpienia  sprzętu,  który  ma  być  dostarczony  w  ramach  realizacji  niniejszej  umowy, 
sprzętem o  wyższej  jakości,  w  przypadkach,  których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili 
zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
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g) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 
aktualnego stanu prawnego;
h)  nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np.  w wyniku przekształceń, 
przejęć, itp.;
i) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę''.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zastąpienie dotychczasowej treści 
pkt  2  w  części  XVII:  „Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  dokonania  istotnych  zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy” treścią następującą:
„2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

2.1 zmiany ceny brutto spowodowanej zmianą stawki podatku VAT;
2.2  zmiany  osób  odpowiedzialnych  za  realizację  umowy  w  przypadku  zaistnienia 
okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2.3  zmiany numeru  konta  bankowego w przypadku zaistnienia  okoliczności  których  nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2.4 zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, 
sprzętem nowym posiadającym co najmniej  takie  same parametry jakie  posiadał  sprzęt 
będący  podstawą  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  przypadku  wycofania  lub  wstrzymania 
produkcji  sprzętu  który  ma  być  dostarczony,  pod  warunkiem,  iż  cena  wprowadzonego 
sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
2.5 zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, 
sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili  
zawierania  umowy,  pod  warunkiem,  iż  cena  wprowadzonego  sprzętu  nie  ulegnie 
zwiększeniu;
2.6 zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy 
do aktualnego stanu prawnego;
2.7  nastąpiła  zmiana  danych  podmiotów  zawierających  umowę  (np.  w  wyniku 
przekształceń, przejęć, itp.);
2.8 obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę''.

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający zmienia treść wzoru umowy (załącznik nr 6 do 
SIWZ) poprzez dodanie w § 7 ustępu drugiego o treści takiej samej jak zmodyfikowana treść 
pkt  2 w części  XVII  SIWZ oraz zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu poprzez publikację 
Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

24. Pytanie  :  prosimy  Zamawiającego  o  odpowiedź,  czy  z  uwagi  na  ratalną  formę  płatności 
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  ustanowienie  zastawu  rejestrowego  na  przedmiocie 
Zamówienia na rzecz Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  ustanowienie  zastawu  rejestrowego  na 
przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy.

25. Pytanie  :  prosimy  Zamawiającego  o  odpowiedź,  czy  z  uwagi  na  ratalną  formę  płatności 
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  ustanowienie  zastawu  rejestrowego  na  przedmiocie 
Zamówienia na rzecz instytucji finansowej?

Odpowiedź: Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  ustanowienie  zastawu  rejestrowego  na 
przedmiocie Zamówienia na rzecz instytucji finansowej.

26. Pytanie  : prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na 
przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.
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Odpowiedź: w związku z wcześniej udzielonymi odpowiedziami – nie dotyczy.

27. Pytanie  : prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszt ustanowienia zabezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający pokryje koszt ustanowienia zabezpieczenia.

28. Pytanie  :  prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  zawrze  umowę  zastawu  na  wzorze 
zaproponowanym przez Wykonawcę.

Odpowiedź: w związku z wcześniej udzielonymi odpowiedziami – nie dotyczy.

29. Pytanie  :  prosimy  Zamawiającego  o  wyrażenie  zgody  na  zawarcie  umowy przewłaszczenia 
obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Odpowiedź: w związku z wcześniej udzielonymi odpowiedziami – nie dotyczy.

30. Pytanie  :  prosimy  o  odpowiedź  czy  w  przypadku  ustanowienia  zastawu  rejestrowego 
Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej  do kwoty stanowiącej 
równowartość przedmiotu zamówienia wskazanego w § 3 ustęp 1 wzoru umowy?

Odpowiedź: w związku z wcześniej udzielonymi odpowiedziami – nie dotyczy.

31. Pytanie  :  prosimy  Zamawiającego  o  odpowiedź,  czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na 
ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz 
Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in 
blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy.

32. Pytanie  :  prosimy  Zamawiającego  o  odpowiedź,  czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na 
ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz 
instytucji finansowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla 
in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz instytucji finansowej.

33. Pytanie  : prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę aby weksel i deklaracja były 
wzorami Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

34. Pytanie  : prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże weksel in blanco 
wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający  przekaże  weksel  in  blanco  wraz  deklaracją  w  dniu  podpisania 
umowy.
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35. Pytanie  :  prosimy  o  informację,  jaka  część  majątku  trwałego  wykazywanego  w  aktywach 
Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

Odpowiedź: całość majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego 
własność.

36. Pytanie  :  prosimy  Zamawiającego  o  wyrażenie  zgody  na  wprowadzenie  do  umowy  zapisu 
o możliwości  postawienia  zobowiązania  wynikającego  z  niniejszej  umowy  w  stan 
natychmiastowej  wymagalności  w  przypadku  nierealizowania  zobowiązań  wynikających 
z dostawy przez Zamawiającego.  Proponujemy poniższy zapis:
„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować 
będzie  powstaniem  po  stronie  Wykonawcy  prawa  do  postawienia  kwoty  ceny  w stan 
natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”
Jeżeli  Zamawiający  zechce  wprowadzić  inny  niż  30  dniowy  termin  wspomniany  powyżej, 
prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy (zał. nr 6 do SIWZ) poprzez dodanie 
w  §  8  ustępu  6  o  treści:  „Opóźnienie  w  zapłacie  całości  bądź  części  którejkolwiek  raty 
przekraczające  60  dni  skutkować  będzie  powstaniem  po  stronie  Wykonawcy  prawa  do 
postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości 
niespłaconej ceny”.

37. Pytanie  :  prosimy Zamawiającego o potwierdzenie,  iż  wraz z kolejnymi  modyfikacjami wzoru 
umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny 
wzór umowy.

Odpowiedź: Zamawiający  po  udzieleniu  odpowiedzi  na  pytania  Wykonawców  zamieści  na 
swojej  stronie  internetowej,  w  miejscu  publikacji  dokumentów  i  informacji  dotyczących 
postępowania  przetargowego,  treść  wzoru  umowy  (zał.  nr  6  do  SIWZ)  zaktualizowaną  o 
 modyfikacje wprowadzone na etapie pytań Wykonawców.

38. Pytanie  :  prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu § 10 ust.  1 i  nadanie mu brzmienia:  „W 
zakresie  nieuregulowanym  w  umowie  znajdują  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  cywilnego 
i ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Odpowiedź: Zamawiający  modyfikuje  treść  §  10  ust.  1  wzoru  umowy (zał.  nr  6  do  SIWZ) 
poprzez nadanie mu treści: „W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych”.

39. Pytanie  : prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu § 6 ust. 2 pkt 1) i nadanie mu brzmienia: „1) 
pierwsza rata- 60% wartości przedmiotu zamówienia, ale nie więcej niż 100 000 tys. zł brutto 
płatne  do  30  dni  po  podpisaniu  protokołu  odbioru  na  podstawie  faktury  VAT”.  Płatność 
następuje na podstawie faktury VAT, która wystawiana jest po podpisaniu protokołu odbioru. 
Zatem prosimy o zredagowanie ww. punktu.

Odpowiedź: Zamawiający  modyfikuje  treść  §  6  ust.  2  pkt  1  wzoru  umowy  (zał  nr  6  do 
SIWZ)poprzez nadanie mu brzmienia: „1) pierwsza rata- 60% wartości przedmiotu zamówienia, 
ale nie więcej niż 100 000 tys. zł brutto płatne do 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru na 
podstawie faktury VAT”.
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05.10.2016r
40. Sprostowanie odpowiedzi udzielonej 04.10.2016 r. (pytanie nr 8).

Pytanie: dotyczy punktu D5 - ,,Wielkość matrycy akwizycji obrazu''. 
Czy  Zamawiający  definiując  parametr  w  tym  punkcie  miał  na  myśli  format  rejestracji 
obrazu?

Odpowiedź: Parametr  określony w pkt  D5 -  „Wielkość matrycy akwizycji  obrazu”  został 
nieprawidłowo  zdefiniowany  przez  Zamawiającego.  Wyrażona  w  pikselach  wielkość 
dotyczy rozdzielczości kamery rejestrującej i przekazującej obraz.

06.10.2016r.
41. Pytanie  : Zwracamy się prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania 

i  otwarcia  ofert  na  dzień  14.10.2016r.,  ze  względu  na  niemożliwość  skompletowania 
wszystkich wymaganych w SIWZ dokumentów, co uniemożliwi złożenie oferty w niniejszym 
postępowaniu przez naszą firmę w terminie do dnia 11.10.2016r. Zgoda Zamawiającego 
umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert szerszemu gronu Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert  na dzień 14.10.2016 r, godz. 
09:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.10.2016r o godz. 09:45.

11.10.2016r.
42. Pytanie  :  w  związku  ze  zgodą  Zamawiającego  na  ustanowienie  zabezpieczenia  w  postaci 

deklaracji wekslowej i weksla im blanco oraz nie wyrażeniem zgody, aby powyższe dokumenty 
były  wzorami  Wykonawcy,  prosimy  Zamawiającego  o  udostępnienie  Wykonawcom  wzoru 
deklaracji i deklaracji wekslowej.

Odpowiedź:  wzór  deklaracji  wekslowej  został  udostępniony  na  stronie  internetowej 
Zamawiającego w miejscu publikacji informacji o postępowaniu przetargowym.
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