
SPZOZ/SAN/ZP/167/2015                                         Strona 1 z 2 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dział Zamówie ń Publicznych

38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
tel./fax +48 13 46 56 290

e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl
NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS

 ul. Trembeckiego 11 a 35-959 Rzeszów
NIP 687-16-40-438     REGON 370 444 345

Rachunek bankowy nr 85 8642 0002 2001 0060 1685 0003     Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Sanok

SPZOZ/SAN/ZP/167/2015                                                  Sanok, dnia 5.10.2015r. 
 
do wszystkich uczestników postępowania 
 
dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/33/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Sanoku 
 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy 

 
* Pytanie nr 1  
Dotyczy Warunków gwarancji – Załącznik nr 6 do SIWZ, punkt 2: 
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 wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 2  
Dotyczy Warunków gwarancji – Załącznik nr 6 do SIWZ, punkt 3 oraz 4: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu oczekiwania na usunięcie uszkodzenia oraz 
granicznego czasu naprawy gwarancyjnej do 7 dni roboczych. 
Odpowiedź:. Zamawiający wyraża zgodę. 

 
* Pytanie nr 3  
Dotyczy Warunków gwarancji – Załącznik nr 6 do SIWZ, Punkt 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na świadczenie usług serwisowych w autoryzowanym serwisie 
Wykonawcy (dostarczenie urządzenia do autoryzowanego serwisu w okresie gwarancji przesyłką 
kurierską na koszt Wykonawcy) 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 4  
Dotyczy Warunków gwarancji – Załącznik nr 6 do SIWZ, Punkt 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„ 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: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
* Pytanie nr 5  
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 nie wyraża zgody. 
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* Pytanie nr 6  
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 1 oraz 4 
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% do 5% 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
* Pytanie nr 7  
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  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


