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Dotyczy:   na serwisowanie   tomografu  komputerowego  Somatom Perspective  16  z  serwerem
syngo.via.  SPZOZ/PN/02/2016

Działając  na  podstawie  art.  38  pkt.  2  ustawy  Pzp   udzielam   WYJAŚNIEŃ  NA ZAPYTANIA
WYKONAWCY : 

Pytanie nr 1:
dot. SIWZ cz. IV Opis przedmiotu Zamówienia pkt. 2      ppkt.e)  
Prosimy o usunięcie wskazanego podpunktu. Szkolenia m.in. produktowe, obsługowe, aplikacyjne
wymagają odrębnego skalkulowania kosztów przewidzianych na wykonanie przez Wykonawcę
takich zobowiązań m.in. czasu trwania szkolenia, ilości osób, zakresu tematycznego itp., i nie
zawierają się w cenie standardowej obsługi serwisowej sprzętu. Zwracamy się z tą prośbą z uwagi
chociażby na fakt, iż personel Zamawiającego odbył niezbędne do pracy szkolenia produktowe,
obsługowe i aplikacyjne w ramach zakupu/dostawy sprzętu. Jeżeli zaś Zamawiający pod pojęciem
szkolenia rozumie odniesienie do zapisów zawartych w Formularzu przedmiotu zamówienia – zał.
Nr 2 do SIWZ pkt.2 Centrum Szkoleniowe Administratora, prosimy o doprecyzowanie w tym
zakresie.

Odpowiedź:    Zamawiający pod pojęciem szkolenia rozumie tylko zakres szkolenia określony  w  
Formularzu przedmiotu zamówienia – zał. Nr 2 do SIWZ pkt.2 Centrum Szkoleniowe
Administratora

Pytanie nr 2:

dot. Oferta (wzór) pkt. 3

Prosimy o ujednolicenie zapisów oraz o skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty wystawienia
przez Wykonawcę prawidłowej faktury VAT. Proponowany przez Zamawiającego termin 60 dni
może mieć wpływ na cenę oferty wynikającą z konieczności finansowania Zamawiającego przez
Wykonawcę

Analogiczna zmiana miałaby miejsce we Wzorze Umowy par. 3 część „Wynagrodzenie” ust.2

Odpowiedź: Zamawiaj  ą  cy wyra  ż  a zgod  ę  . Niniejsza odpowied  ź   modyfikuje zapisy Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia.

Strona 1z2



 Pytanie nr 3:

dot. Oferta (wzór) pkt. 4

Prosimy o doprecyzowanie zgodne z brzmieniem wzoru umowy – par. 3 część „Sposób
wykonywania kontraktu”, ust. 4. tj. o dopisanie na końcu punktu słów: „w dni robocze od pon do pt
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”

Odpowiedź: Zamawiaj  ą  cy wyra  ż  a zgod  ę na   dopisanie we wzorze oferty na końcu punktu 4 słów:  
„  w dni robocze od pon do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”   Niniejsza odpowied  ź  
modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 4:
dot. Wzór Umowy par. 3 część „Wynagrodzenie” ust.3

Prosimy o zastąpienie sformułowania: „w wysokości 6% należności w skali roku” słowami: „w
wysokości ustawowej”

Odpowiedź:   Zamawiaj  ą  cy wyra  ż  a zgod  ę  .   Niniejsza odpowied  ź   modyfikuje zapisy Specyfikacji  
Istotnych Warunków Zamówienia.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

            Z poważaniem
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