WSZYSCY WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Katowice, 11.09.2015
MŚ-ZP-DKB-333-42/15

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest „Dostawa sprzętu elektrotechnicznego do oświetlenia wystawy Triennale
plakatu”. Nr postępowania: MŚ-ZP-DKB-333-42/15

I.

W związku z wpływem (w formie faksu) w dniach 10.09.2015 r. oraz 11.09.2015 r. do
zamawiającego pytań wykonawcy dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(zwalanej dalej SIWZ), zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.1 punkt 3) i ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013
r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą”, udziela odpowiedzi o poniższej
treści:
Pismo z dn. 10.09.2015 r.
Pytanie:
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia, zwracam się z
prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw na poz. 21, 22 i 23 do
14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, ze względu na niezbędny okres produkcyjny
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji umowy na 14 kalendarzowych
dla pozycji nr 21, 22 i 23. Termin dostawy sprzętu to 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.

Pismo z dn. 11.09.2015 r.
Pytanie:
W związku z tym, że przedmiot umowy zgodnie z §2 ust. 1 umowy nie obejmuje montażu
sprzętu, zwracamy się o wykreślenie z umowy zapisów dotyczących montażu sprzętu:
- w §2 ust. 5:
„Po zakończeniu dostaw oraz montażu sprzętu, w obecności upoważnionych przedstawicieli
Stron, nastąpi jego sprawdzenie pod względem kompletności i zgodności z ofertą Wykonawcy
oraz umową i opisem przedmiotu zamówienia. (…)”
- oraz w §4 ust. 8 pkt. a)
„czas naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad, w tym usunięcia wad i nieprawidłowości
montażu i/lub funkcjonowania, wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady
przez Zamawiającego.”

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie ze wzoru umowy zapisów dot. montażu sprzętu. W
związku z powyższym w Załączniku nr 8 do SIWZ (Umowa – wzór) zmianie ulegają następujące
zapisy:
§2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Po zakończeniu dostaw sprzętu, w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron, nastąpi
jego sprawdzenie pod względem kompletności i zgodności z ofertą Wykonawcy oraz umową i
opisem przedmiotu zamówienia. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony Protokołem
odbioru podpisanym przez Strony. Osobą upoważnioną do odbioru sprzętu i podpisania
Protokołu odbioru ze strony Zamawiającego jest …………………, tel. (32) ………., e-mail:
………………”
§4 ust. 8 pkt. 1 lit a) otrzymuje brzmienie:
„czas naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od
dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego”

Zamawiający informuje, iż działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy w związku z
modyfikacjami opisanymi w niniejszym piśmie dokonał modyfikacji treści Załącznika nr 8 do
SIWZ (Umowa – wzór), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma (zmieniona treść
została zaznaczona kolorem).
Wprowadzone modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na
stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są do
uwzględnienia ich w treści sporządzanych ofert.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Załącznik nr 8 do SIWZ (Umowa – wzór) po dokonanej modyfikacji

Zatwierdzone
z upoważnienia Dyrektora Muzeum
przez Adama Kowalskiego
zastępcę Dyrektora Muzeum Śląskiego
w dn. 11.09.2015 r.
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