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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:  postępowania  nr  SPZOZ/PN/47/2017  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego     na   zakup wraz z dostawą aparatu USG oraz głowic USG     dla potrzeb  
SPZOZ Sanok   

DOTYCZY  przedmiotu zamówienia.

Dot. pakiet nr 2 dostawa głowicy endokawitarnej do aparatu Philips HD15 i HD 5

* Pytanie nr 1  -  dot. warunki gwarancji punkt 4
Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  zmianę  zapisu  w/w  punkcie  na:
Graniczny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas
naprawy. Gwarancja nie ulega przedłużeniu w sytuacji gdy Wykonawca dostarczy głowice zastępczą
na czas przedłużającej się naprawy.
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na  zmianę  zapisu na: 
„Graniczny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas
naprawy. Gwarancja nie ulega przedłużeniu w sytuacji gdy Wykonawca dostarczy głowice zastępczą
na czas przedłużającej się naprawy”.

* Pytanie nr  2 -  dot. warunki gwarancji punkt 10
Ze względu iż producent nie przewiduje przeglądów samej głowicy- przegląd głowicy powinien odbyć
się  w momencie przeglądu aparatu z którym dana głowica współpracuje, prosimy Zamawiającego o
modyfikacje w/w punktu na:
Wymagane naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt wykonawcy. 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w/w punktu na:
„Wymagane naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt wykonawcy”

* Pytanie nr  3 -  dot. warunki gwarancji- serwis pogwarancyjny punkt 3
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie do rozumie poprzez koszt obsługi serwisowej?
Odpowiedź:    Zapis w  pakiecie nr 2 - głowica – nie dotyczy.   

* Pytanie nr 4  -  dot. wzoru umowy paragraf 3 punkt 3
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rezygnację z kar za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu  
w przypadku zaoferowania głowicy zastępczej.
Odpowiedź:    Zamawiający wyraża zgodę.  

Z poważaniem
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