
ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. centr. (0 48) 364-42-41, fax (0 48) 364-47-60 
Konto: Bank PEKAO S.A. 71 1240 5703 1111 0000 4900 0081, NIP 796-003-58-05, REGON 001238212, 

e-mail: instytut@itee.radom.pl http://www.itee.radom.pl 

NO/55/2013 Radom, dnia 2013-05-15
 
 
 

Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
 Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
zintegrowanego systemu informatycznego typu LIMS + Data Handling, numer sprawy 
NI/06/2013, po terminie przewidzianym na składnie wniosków o udzielenie wyjaśnień do 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do Zamawiającego wpłynęły prośby 
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy zamawiający dopuszcza zmianę umowy zawartej na stronie 65 SIWZ dotyczącej 
paragrafu 3 zgodnie z treścią: 
„1. Podstawą do wystawienia faktury przez Dostawcę będzie obustronnie podpisany 

protokół zdawczo-odbiorczy dla każdego z etapów określonych w paragrafie 3 ust. 
1.a do 1.d. Data sprzedaży na fakturze nie może być wcześniejsza aniżeli data 
protokółu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.” 

2. Czy zamawiający dopuszcza zmianę umowy zawartej na stronie 65 SIWZ dotyczącej 
paragrafu 4 ust. 1 zgodnie z treścią: 
„a. dostarczenie sprzętu komputerowego w terminie 15 dni przed planowanym dniem 

zakończenia wdrożenia.” 
oraz wniosek w sprawie zmiany terminu składania ofert do dnia 20.05.2013 r. godz. 11:30. 

Ponieważ pytania i wnioski zostały złożone po terminie określonym w pkt VII.C.2 SIWZ 
Zamawiający, zgodnie z informacją podaną w wymienionym punkcie, nie ma obowiązku 
udzielania Wykonawcom wyjaśnień. Mając jednak na uwadze, że w pytaniach zawarte są 
m.in. wnioski dotyczące dopuszczenia płatności częściowych, o które wnoszono także we 
wcześniejszych pytaniach dotyczących przedmiotowego postępowania (wyjaśnienia 
NO/53/2013 z dnia 2013.05.09), na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający informuje, że dopuszcza płatność częściową jedynie w zakresie 
sprzętu komputerowego, zgodnie z warunkami finansowymi określonymi w § 3 ust. 1 lit a) 
wzoru umowy. Faktura za sprzęt komputerowy może być wystawiona pod obustronnym 
podpisaniu protokółu zdawczo-odbiorczego tego sprzętu. W związku z tym wzór umowy 
zostanie odpowiednio zmodyfikowany w taki sposób, aby umożliwić odrębny odbiór sprzętu 
komputerowego oraz wystawienie faktury. Warunki płatności za czynności wymienione  
w § 1 ust. 1 pkt. 2) do 7) nie ulegają zmianie. Ze względu na wprowadzoną zmianę, a także 
mając na uwadze wymieniony wniosek o zmianę terminu składania ofert, termin składania 
ofert zostaje przesunięty na dzień 20.05.2013 r. godz. 11:30, a otwarcie ofert nastąpi w dniu 
20.05.2013 r. godz. 12:00 
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