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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/13/2022 pn. „na wykonanie przeglądów technicznych sprzętu 

medycznego SP ZOZ w Sanoku cz.II” 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień pu-

blicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - wniosków o wyjaśnienia treści 

SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 
 

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 22 

 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania w dyspozycji co najmniej jednej osoby, 

któraposiada aktualne szkolenie serwisowe w zakresie sprzętu i aparatury medycznej, będących 

przedmiotem zamówienia przeprowadzone bezpośrednio przez producenta przedmiotu zamówienia lub 

jego autoryzowany podmiot. Nasi pracownicy posiadają szkolenia z zakresu obsługi serwisowej 

orazkonserwacji sprzętów medycznych okulistycznych tożsamego rodzaju, jak w przedmiocie 

zamówienia, aczkolwiek nie przez wszystkich producentów/autoryzowanych podmiotów 

wymienionych w postępowaniu w pakiecie nr 22. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 25 

Czy Zamawiający planuje wykonanie przeglądów w jednym terminie czy w kilku? Jeśli w kilku – pro-

simy o podanie harmonogramu. 
Odpowiedź: W jednym terminie. 

 

Pytanie nr 3 dotyczy zapisów umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 3 ust. 7 poprzez zamianę  słów 

„odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

Pytanie nr  4 dotyczy zapisów umowy 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień  projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust 1: 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

niniejszej umowy w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieterminowe wykonanie przeglądów technicznych w wysokości 0,2% wartości brutto 

niewykonanej części umowy, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 6 ust. 8 

umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej części umowy 

3) za niewykonanie usługi z winy Wykonawcy, w sytuacji przewidzianej w § 6 ust. 3 umowy w 

wysokości 1,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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Pytanie nr 5 dotyczy zapisów umowy 

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni, aby umożliwić naszej 

firmie złożenie korzystnej dla Państwa oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

 

Pytanie nr 6 dotyczy zapisów umowy 

Zwracamy się z prośbą o dodanie do paragrafów umowy następującego zapisu: 

„W przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności przez Zamawiającego, przekraczających 

30 dni kalendarzowych, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia 

usług serwisowych w zakresie tej umowy, aż do momentu całkowitego uregulowania przez 

Zamawiającego zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy.” 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

 

 

UWAGA!!! 

Powyższe  wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na zaoferowany przedmiot 

zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 

zamówienia. 
 

 

 

 

Z poważaniem 

 


