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do wszystkich uczestników postępowania 
 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/19/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 
oraz dzierżawę sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ Sanok. 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 
 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 
* Pytanie nr 1  - dot. zad.2 pkt 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na świadczenie usług serwisowych w siedzibie autoryzowanego serwisu 
(przesyłka kurierska) 
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 2  - dot. zad.2 pkt 11 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wykonania przeglądów w okresie gwarancji (urządzenie nie wymaga 
przeglądów gwarancyjnych po okresie gwarancji zalecane jest wykonanie przeglądów 1/rok)? 
Odpowiedź: Zamawiający  wymaga wykonania 1 przeglądu na zakończenie okresu gwarancyjnego 
 
* Pytanie nr 3  - dot. zad.2 pkt 12 
Czy Zamawiający zrezygnuje z obecnego zapisu i dopuści „wymagane naprawy gwarancyjne odbywają się na 
koszt wykonawcy? 
Odpowiedz:Zamawiający wymaga naprawy gwarancyjnej oraz jednego przegladu na zakończenie okresu 
gwarancyjnego na koszt wykonawcy. 
 
* Pytanie nr 4  - dot. zad.2 pkt 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zamiast „dojazd do użytkownika” na „koszty dojazdu i koszt 
przesyłki kurierskiej” 
Odpowiedz:Zamawiający wyraża zgodę. 

 
* Pytanie nr 5  - dot. zad.2 pkt 18 
Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i nie powinno być „Gwarancja min 24 miesiące” zgodnie z pozostałą częscią 
zapisów SIWZ tj. zał. nr 6 do SIWZ oraz punkt IV.1 SIWZ 
Odpowiedz:Miała miejsce omyłka pisarska gwarancja  powinna wynosić min 24 miesiące. 

 
* Pytanie nr 6  - dot. zad.6 
Czy Zamawiający dopuści aparat z monitorem i defibrylatorem używany, powystawowy spełniający wszystkie 
wymogi techniczne określone w SIWZ 
Odpowiedz:Zamawiający dopuszcza 

 
Zmiana we wzorze umowy (zał. nr 5a do SIWZ) dotyczycy zadania nr 6 – umowa dzierżawy: 
§5 ust.5 przyjmuje brzmienie: ”Wydzierżawiający gwarantuje bezpłatny serwis ... (min. 1 raz) w okresie 
obowiązywania umowy. 

 
UWAGA!!!  

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ      na zaoferowany przedmiot 
zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 
zamówienia. 


