Szczecin, dnia 26.06.2018 r.
sygn. DZ-318-2018/IL
bip.pum.edu.pl

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego powyżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Pzp,
pn. „Dostawa symulatorów wysokiej wierności dla Centrum Symulacji
Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”
– DZ-262-18/2018.
WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJE treści SIWZ

Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, działając na
podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie nr 1 dotyczy Części II do SIWZ – „Projekt umowy”, § 23
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie maksymalnego terminu realizacji
zamówienia do 60 dni. Prośbę uzasadniamy okresem urlopowym u producentów, co skutkuje
znacznym wydłużeniem czasu realizacji zamówień.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zapisy, jednak z uwagi na aspekt
podniesiony przez Wykonawcę dokonuje się następujących modyfikacji:
1. zmianie ulega Część I do SIWZ, § 17 – „Opis kryterium i sposobu oceny oferty”, pkt
2, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia nie może być krótszy
niż 10 dni i nie dłuższy niż 40 dni od daty złożenia zlecenia (zamówienia)”
2. zmianie ulega Część I do SIWZ, § 23 – „Termin wykonania zamówienia”, który
otrzymuje nowe następujące brzemiennie:
„Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 10
dni i nie dłuższy niż 40 dni od daty złożenia zamówienia”
Pytanie nr 2 dotyczy Części II do SIWZ – „Projekt umowy”, § 24
Zwracamy się do Zamawiającego o zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 10% wartości nominalnej do 5% wartości nominalnej. Prośbę
uzasadniamy argumentem, że wykonanie przedmiotu zamówienia jest jednorazowe,
a płatność jest wykonywana już po realizacji dostawy, w efekcie zabezpieczenie należytego
wykonania umowy nie zabezpiecza realizacji w dłuższym okresie czasowym i związanych
z nim interesów Zamawiającego.
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odpowiedź na przedmiotowe pytanie znajduje się w piśmie
DZ-317-2018/IL z dnia 21 czerwca 2018 r. opublikowanego na stronie internetowej
bip.pum.edu.pl.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Z poważaniem
KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Krzysztof Goralski
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