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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup urządzeń 
medycznych dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach 
Projektu współfinansowanego  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum 
Narodowego w Szczecinie” 

 

 

Odpowiedzi na pytania 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 533961-N-2019 w 
dniu 04.04.2019 w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej 
http://bip.muzeum.szczecin.pl; pn.: „Zakup urządzeń medycznych dla Działu Konserwacji Muzeum 
Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego  Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup 
wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”  

 

Pytanie 1:  

Zwracamy się z prośbą o zmianę w umowie punktu 5 paragrafu 6 dotyczącego terminu płatności. 
Proponujemy nowe brzmienie: 
"Wynagrodzenie płatne będzie na numer konta Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z potwierdzającym wykonanie zamówienia protokołem odbioru 
końcowego oraz dowodami zapłaty podwykonawcom" 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Siwz. 

 

 



2 
 

Pytanie 2: 

Zwracamy się z prośbą o zmianę w umowie punktu 6 paragrafu 7 dotyczącego serwisu Proponujemy 
nowe brzmienie: 
"Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego wady 
najpóźniej w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. " 
 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmian w treści SIWZ: 

1. SIWZ Załącznik nr 8 Wzór umowy § 7 ust. 6  

"Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego wady 
najpóźniej w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. " 
 

Pytanie 3: 

Zwracamy się z prośbą o zmianę w umowie punktu 7 paragrafu 7 dotyczącego serwisu Proponujemy 
nowe brzmienie: 
"Wady Przedmiotu Umowy będą usuwane przez Wykonawcę w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty 
zgłoszenia wady. Termin ten w szczególnych przypadkach może ulec wydłużeniu, jeżeli Wykonawca 
uzgodni to (pisemnie – w tym również w drodze elektronicznej) z Zamawiającym." 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Siwz. 

 

Pytanie 4: 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu z umowy Paragraf 9 "Zabezpieczenie należytego wykonania". 
Tego typu zabezpieczenia zazwyczaj wprowadza się przy usługach - najczęściej budowlanych.  
Sprzedajemy nowe urządzenia do których załączamy gwarancje, która zabezpiecza kupującego w 
przypadku wykrycia ew. wad. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Siwz. 

 

Pytanie 5: 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu z umowy paragraf 13 "Ubezpieczenie". Paragraf nie dotyczy 
przedmiotu postępowania przetargowego jakim jest zakup urządzeń medycznych. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie podtrzymuje dotychczasowe zapisy Siwz. 
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