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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/22/2018 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego  na zakup sprzętu endoskopowego dla  SPZOZ w Sanoku 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców:
Pytanie 1
Dotyczy Warunków gwarancji - punkt 2 tabeli:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie istniejącego zapisu następującym:
„ Czas reakcji serwisu od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie
gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy) – max. 48 godzin”.
Odpowiedź:  Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2
Dotyczy Warunków gwarancji –punkt 4 tabeli:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie wymogu i nadanie poniższego brzmienia:
„Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie gwarancji o oo czas naprawy o ile ten trwał
powyżej 5 dni roboczych (…)”
Odpowiedź:  Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3
Dotyczy Warunków gwarancji –punkt 5 tabeli:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wskazanego terminu z 3 dni do 5 dni roboczych.
Odpowiedź:  Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4
Dotyczy Warunków gwarancji –punkt 6 tabeli
Prosimy o doprecyzowanie zapisu/wymogu:
Minimalna liczba napraw tego samego istotnego elementu powodująca wymianę elementu na nowy
Odpowiedź:   Zamawiający doprecyzowuje Warunków gwarancji –punkt 6 tabeli na zapis:
Minimalna liczba napraw tego samego istotnego elementu powodująca wymianę elementu na nowy
-  3 naprawy

Pytanie 5
Dotyczy Warunków gwarancji-punkt 10 tabeli
Prosimy o doprecyzowanie wymogu i nadanie zapisowi poniższego brzmienia:
„(…) Gwarantujemy bezpłatny serwis gwarancyjny oraz przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta
sprzętu przez okres trwania umowy”
Odpowiedź:  Zamawiający   dopisuje  słowo „gwarancyjny”  podtrzymując  pozostałe  zapisy  SIWZ
-Warunków gwarancji-punkt 10 tabeli

Pytanie 6
Dotyczy Warunków gwarancji-punkt 11 tabeli
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
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„  Jeżeli  w  okresie  gwarancji  ujawnią  się  wady  fizyczne  urządzenia  –  przedmiotu  zamówienia,
uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na nowy
po 3 naprawach tego samego istotnego elementu”. 
Odpowiedź: Tak Zamawiający doprecyzowuje Warunków gwarancji na zapis:
Jeżeli  w  okresie  gwarancji  ujawnią  się  wady  fizyczne  urządzenia  –  przedmiotu  zamówienia,
uniemożliwiające  jego  poprawne  użytkowanie,  Wykonawca  wymieni  przedmiot  zamówienia  na
nowy po 6 naprawach  istotnych elementów tego urządzenia – przedmiotu zamówienia ”. 

Pytanie 7
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 2 oraz 3 (zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłoka  
w usunięciu wad przedmiotu)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,1%?
Jednocześnie wnioskujemy o odstąpienie od naliczania kary umownej w przypadku dostarczenia na
czas naprawy urządzenia zastępczego.
Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapis do § 3 ust. 3 umowy 
Zamawiający odstąpienie od naliczania kary umownej w przypadku dostarczenia na czas naprawy
urządzenia zastępczego, zgodnie z  warunkami gwarancji

Pytanie 8
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 1 oraz 4
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% do 5%
Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9
Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  udzielenie  informacji  czy  wobec  Zamawiającego nie  została
wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.
Odpowiedź: Nie.

Z poważaniem 
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