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do wszystkich uczestników postępowania 

 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/67/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

 na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ Sanok. 

 

Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 

* Pytanie nr 1  dot. zad. nr 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby faktura sprzedażowa była wystawiona na poszczególne pozycje wchodzące 

w skład danego zestawu. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 2  dot. zad. nr 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 30 dni od dnia podpisania umowy dla 

zadania nr 3 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 3  dot. zad. nr 3 

Prosimy o podpisanie do wzoru umowy w Załączniku nr 6 do SIWZ – zadanie nr 3 w punkcie 1 Warunki 

gwarancji: „nie dotyczy materiałów zużywalnych” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie we wzorze umowy na zadanie nr 3 pkt 1 Warunki 

gwarancji „nie dotyczy materiałów zużywalnych” 

 

* Pytanie nr 4  dot. zad. nr 1 

Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu głowice, których producentem nie jest producent aparatu USG? 

Należy pamiętać iż w przypadku zastosowania nieoryginalnych głowic producent aparatu nie gwarantuje 

poprawnej pracy ultrasonografu i ostrzega przed możliwością jego uszkodzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 5  dot. zad. nr 1 pkt 11 

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować o jakie komunikaty chodzi.  

Aloka SSD 4000 nie posiada menu w języku polskim, a sama głowica takowych nie generuje.  

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli instrukcję eksploatacji głowicy, certyfikaty i dopuszczenia. 

 

 

                                                                                            

 

       Z poważaniem 

 

 

 

UWAGA!!! 

 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 

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

zamówienia. 

http://www.zozsanok.pl/

