Warszawa, dn. 14 sierpnia 2015 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na „Wyprodukowanie i dostawa dwóch naczep
do ciągników siodłowych z zabudową w postaci gabinetu mammograficznego (Mammobusów)
wraz z poczekalnią dla pacjentek, dwoma przebieralniami, rejestracją i pomieszczeniem socjalnym”
nr PZP6/2015
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 PZP oraz punktu 7.8 SIWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień
na zapytania wykonawcy/ów do treści SIWZ.

Ad. 1)
Czy zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji zamówienia z 31 grudnia 2015 roku na
20 stycznia 2016 roku? Wniosek powyższy uzasadniony jest czasem produkcji jednego mammobusu
a także dostępnością mocy przerobowej w ostatnim kwartale bieżącego roku.?
Odpowiedź na pytanie
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu
realizacji zamówienia i dokonuje zmiany zapisów:
a)

w pozycji 4.1, pkt. 4 SIWZ zgodnie z wnioskiem Wykonawcy: „Zamówienie powinno być
wykonane nie później niż do dnia 20 stycznia 2016 r., przy czym projekt funkcjonalny
Mammobusów powinien być przedstawiony Zamawiającemu nie później niż w terminie
14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku skorzystania z prawa opcji, dostawa
Mammobusu objętego tym prawem nastąpi nie później niż do dnia 28 lutego 2016 r.”.

b) w Załączniku nr do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w zdaniu 4: „Termin dostawy:
do 20 stycznia 2016 r.”
c) w Załączniku nr 8 do SIWZ „Wzór umowy” w §3 ust.1: „Wydanie Przedmiotu Umowy
nastąpi nie później niż do dnia 20 stycznia 2016 r. na terenie KIS Transport Spedition
Ropel Kaczmarek sp. j. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Budowlanych 4 lub w innym

1

miejscu pod warunkiem wskazania nowego miejsca dostawy Przedmioty Umowy
najpóźniej do dnia 30 listopada 2015 roku i poprzedzone będzie protokolarnym
odbiorem.”

Zamawiający informuje, że zmodyfikowany SIWZ i załączniki do SIWZ stanowią integralną część
niniejszego pisma i są obowiązujące dla wykonawców na dzień 14.08.2015 r.
Załączniki:


SIWZ po zmianach z dnia 14.08.2015 r.;



Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 14.08.2015 r.;



Załącznik nr 8 do SIWZ po zmianach z dnia 14.08.2015 r.
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