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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/16/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie przeglądów technicznych sprzętu medycznego SPZOZ w Sanoku. 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 

* Pytanie nr 1  - dot. zad 34 poz.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 34 pozycji nr 1 i utworzenie odrębnego 

zadanie dla pozycji 1 czyli Aparat RTG EDR – 750B? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu gwarancji na wykonane usługi i zamontowane 

częsci zamienne na 90 dni? Termin ten wynika z gwarancji udzielanej przez producenta sprzętu na 

częsci zamienne. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 3   

Czy Zamawiający znajduje sie w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową? 

Odpowiedź: Nie dotyczy przedmiotu postępowania. 

 

* Pytanie nr 4 dot.SIWZ zad.49 poz.3 

Prosimy Zamawiającego o podanie numeru seryjnego każdego z aparatów tj. źródło światła i wideo-

procesor. 

Odpowiedź: Źródło światła CLE – 145 sn 7302064, procesor video CV – 145 sn 7312628 

 

* Pytanie nr 5 dot. proj. umowy §5 ust.1 

Zwracamy sie z uprzejmą prośbą o obniżenie wartości upustu w przypadku przestoju sprzętu objętego 

załącznikiem nr 1 do umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, do prawa żadania obniżenia 

ceny w wysokości: 

- 5% opłaty za czynności przeglądowo – konserwacyjne / walidację testy techniczne określone w §1 

okt 1 danego sprzętu jeżeli przestój aparatu wynosi powyżej 5 dni roboczych od wyznaczonego 

terminu przeglądu sprzętu 

- 5% opłaty za roczne czynności przeglądowo – konserwacyjnych określone w §1 pkt 1 danego 

sprzętu jeżeli przestój aparatu wynosi powyżej 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu przeglądu 

sprzętu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr 6 dot. proj. umowy §6 ust.1 

Umowa zakłada nierównomierne rozłożenie ryzyka kar na Zlecającego i Wykonawcę we wzorze 

umowy kary są tylko po stronie Wykonawcy. Czy Zamawiający zgodzi sie na uzupełnienie §6 o ust.4 : 

4.Strony ustalają że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości: 

1) 0,3% wartości umowy określonego w §3 ust.1 gdy Zamawiający odmówi dostępu do sprzętu w 

umówionym terminie z wyłączeniem przyczyn o charakterze siły wyższej 

2) 5% wartości umowy gdy Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego  

3) w przypadku nie dotrzymania terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek 

ustawowych za zwłokę w płatności. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 7 dot. proj. umowy §7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie §7 postanowienia końcowe i dodanie następującego 

ustępu: 

2. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę może nastąpić: 

1) w przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego za usługi przez więcej niż 30 dni 

2) za 3 miesięcznym terminie wypowiedzenia upływającym z końcem miesiąca kalendarzowego. 

3) Wykonawcy przysługuję prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia 

lub bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez Zamawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający dodaje pkt 2 do §7, który otrzymuje brzmienie „stronom umowy 

przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 3 miesięcznym terminie wypowiedzenia upływającym z 

końcem miesiąca kalendarzowego” 

 

 

* Pytanie nr 8  dot. proj. umowy    

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu do załacznika nr 6 do SIWZ (wzór 

umowy): 

„Zaległości płatności trzech kolejnych faktur przez Zamawiającego za trzy kolejne miesiące z rzędu, 

powodują wstrzymanie przez Wykonawcę świadczenia usług w ramach obowiązującej umowy do czasu 

uregulowania zaległych płatności” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 9  dot. załącznika nr 5 do SIWZ pkt 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z: 

 „4) posiadam aktualna autoryzację producenta sprzętu na wykonanie usług serwisowych”  

na zapis 

„4) posiadam aktualny dyplom ukończenia szkoleń u producenta w zakresie wykonywanych usług 

serwisowych” 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca posiadał aktualny dyplom ukończenia szkoleń 

u producenta w zakresie wykonywanych usług serwisowych. 

 

 

 

 

UWAGA!!! 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ      na zaoferowany 

przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 

cenowym przedmiotu zamówienia. 


