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Uczestnicy postępowania 

 
 
 
Dot.: "Zaprojektowania oraz dostawę systemu audiowizualnego z wyposażeniem sali 
konferencyjnej oraz sal zabiegowych do przeprowadzania telekonferencji/teletransmisji 
zabiegów, szkoleń i warsztatów wraz z instalacją oraz przeszkoleniem personelu” w ramach 
projektu „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w 
Zabrzu”  (8/Z/2015) 
 
  

Zgodnie z treścią rozdziału X pkt. 2 siwz w związku ze zgłoszonymi przez 
Wykonawców pytaniami do SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:  

1. Czy Zamawiający może odstąpić od zapisu w którym wymaga przedstawienia 

gwarancji dostępności części do zaproponowanych rozwiązań przez minimum 8 lat 

od dostawy potwierdzonego przez producenta? Z naszego ponad 20 letniego 

doświadczenia oraz informacji od producentów informujemy, iż tego typu gwarancje 

dostępności części z powodu szybkiego postępu technologicznego są niedostępne. 

Można jedynie w niektórych przypadkach rozszerzyć dostępne gwarancje o rok lub 

dwa.  

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

2. Prosimy o informację co zamawiający rozumie przez pojęcie paszport techniczny, 

który ma być dostarczany z urządzeniem? Czy zamawiającemu wystarczające będą  

certyfikaty CE? 

Zamawiający odpowiada: Paszport techniczny to formularz przeznaczony do 
dokumentowania wszystkich prac konserwacyjnych i naprawczych 
przeprowadzanych na systemie i poszczególnych komponentach. 
 

3. Prosimy o potwierdzenie, że oryginalne materiały producenta tj. broszury, instrukcje, 

które mają być dostarczone do oferty mogą być w języku angielskim? Co w 

przypadku gdy producent nie posiada oryginalnych materiałów w języku polskim? 

Czy Zamawiający może zrezygnować na etapie ofertowym z obowiązku dostarczania 
instrukcji obsługi? 
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Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty 
oryginalnych materiałów producenta tj. broszur, instrukcji w języku angielskim i 
rezygnuje z obowiązku dostarczania instrukcji obsługi na etapie ofertowym. 
 

4. Prosimy o określenie czy Zamawiający posiada już wykonane okablowanie, czy w 

zakresie wykonawcy będzie również okablowanie, jeżeli tak to jakiego typu? Jeżeli 

okablowanie jest wykonane to prosimy o udostępnienie dokumentacji 

powykonawczej. 

Zamawiający odpowiada: Zamawiający nie posiada wykonanego okablowania (za 
wyjątkiem światłowodów opisanych w SIWZ). W zakresie Wykonawcy będzie 
wykonanie również okablowania niezbędnego do właściwego funkcjonowania 
systemu zgodnie z opisanymi w SIWZ założeniami (w tym między innymi 
okablowanie dla sygnałów AV i sterowania). 
 

5. W projekcie umowy w §10 znajduje się zapis dotyczący ubezpieczenia od należytego 

wykonania umowy i usunięcia wad i usterek. Czy Zamawiający dopuści osobną polisę 

ubezpieczeniową dotyczącą należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 

do wartości zaproponowanej oferty? Zwyczajowo zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek wynosi 5% wartości umowy netto. 

Czy Zamawiający dopuści zapisy tego rodzaju? 

Zamawiający odpowiada: Zamawiający wyjaśnia, że par. 10 nie dotyczy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (np. w postaci gwarancji bankowej) 
lecz ubezpieczenia OC co nie ma bezpośedniego związku z wartością oferty. 
 

6. Czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie płatności na rzecz firmy wykonawczej 

na przykład w formie gwarancji bankowej lub jakiejkolwiek innej gwarancji? 

Zamawiający odpowiada: Nie przewiduje. 
 

7. Co w przypadku gdy zakładany termin realizacji (2 miesiące) zostanie przedłużony 

nie z winy wykonawcy? Czy Zamawiający przewiduje podpisanie stosownych 

aneksów przedłużających termin wykonania zadania? 

Zamawiający odpowiada: To zależy od sytuacji – generalnie opóźnienia w 
dotrzymaniu terminu realizacji umowy i to kto jest im winny  mają wpływ na 
ewentualne naliczenie lub nienaliczenie kar umownych i nie jest konieczne 
zawieranie aneksu. 

 
            Z poważaniem 
 
            Adam Konka 
         Prezes Zarządu  


