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5. Dotyczy zalqcznika
Zamawiajqcy wyrazi zgodq
20% wartoSci umowy"?

Sied lce dnia: 2017 -\O-02

nr 5 (Umowa sprzeda2y), paragraf 6, ustqp 1_, podpunkt b): Czy
na dodanie do podpunktu b) nastqpujqcego zdania "(...) ale nie wiqcej ni2

ODPOWilEDZ
nra zapytania w sprawie SIWZ

Szonowni Poristwo,
Uprzejmie inforrnujemy, i2 do Zanrawiajqcego wplynqla proSba o wyjaSnienie zapisu specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia, w postqpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z
dnia 29 stycznia 2OO4 roku Prawo Zam6wieri Publicenych (t.j. Dz. U. z2OI7 r. poz. 1579) w trybie
przetargu nieograniczonego, na :

dostawa i instal:rcja gastroskopu video,

Tre5i wspomnianej proSby jest nastqpujqca:
1-" Dotyczy zalqcznika nr 4 (Zestawienie paranretr6w techniczno - eksploatacyjnych): Sprzqt
bqdqcy przedmiotem zam6wienia jest prodLikowany w niewielkich seriach w specjalistycznych
fabrykach, w kontrolowanych warunkach. Nasza odpowiedzialnoSi, w tym odpowiedzialnoSi
gwarancyjna, jest niezale2na od daty produkcji ijesl. liczona zawsze od daty instalacji (instalowany
sprzqt jest zawsze fabrycznie nowy). R6wnie2 nasza odpowiedzialno5d produktowa pozostaje
niezmienna bez rruzglqdu na szczeg6lowq datq produkcji sprzqtu, Czy wobec tych fakt6w Zamawiajqcy
odstqpi od wymogu dostarczenia sprzqtu z datq produkcji 2017 i umozliwi zlozenie oferty na sprzqt
wyprodukowany nie wcze5niej ni2 w 2016 roku?

2, Dotyczy zalqcznika nr 4 (Zerstawienie parametr6w techniczno - eksploatacyjnych):
Zamawiajqcy wymaga gotowo5ci do zademonstrowania sprzqtu w swojej siedzibie w terminie 14 dni
od otwarcia ofert w celu potwierdzenia spetniania warunk6w opisanych w SIWZ. Ze wzglqdu na
produkcje endoskopu na zam6wienie prosimy g dopuszczenie demonstracji na podstawie prezentacji
komputerowej, broszur i kart technicznych bez konieczno6cifizycznego dostarczenia urzqdzenia,

3, Dotyczy zatqcznika nr 5 (Umowa sprzeda2y), paragraf 6, ustqp 1, podpunkt b): czy
Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zmianq czq6ci podpunktu b) na nastqpujqcy: "w wysoko6ci 0,5%
warto6ci umowy, zakaidy dzieri zwi:kiw dosta;czeniu przedmiotu umowy (...)"?

4, Dotyczy zalqczttika nr 5 (Umowa sprzeda2y), paragraf 6, ustqp 1, podpunkt b): prosimy o
potwierdzenie, ze w przypadku dostarczenia sprzqtu zastqpczego Zamawiajqcy nie bqdzie naliczat kar
umownvch?

6, Dotyczy zalqcznika nr 5 (Umowa sprzedazy), paragraf 6, ustqp !, podpunkt b): czy
Zamawiajqcy wyrazi zgodq na obnizenie wysoko6ci kary umownejdo 100,00 zl,zaka2dy dziefi zwtoki
w dostarczeniu przedmiotu umowy?
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7. Dotyczy zalEcznika nr 5 (Umowa sprzeda2y), paragraf 6, ustqp 1, podpunkt b): czy
Zamawiajqcy wyrazi zgodq na to, aby termin o kt6rym mowa w podpunkcie b) byf liczony w dniach
roboczych?
stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajqcego w przedmiotowej kwestiijest nastqpujqce:

Ad. L -4

Tak.

Ad.5
Nie, Zqmawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.6
Odpowiedi no pyrtanie nr 3

Ad.7
Tak.

Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2

Zam6wied Publicznych (t.i. Oz. u, z2Ot7 r. poz. ISTS|),

do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SlWZl,

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
stanowisko Zamawiajqcego zostalo rozeslane

Zamawiajqcy

2f Strona SP ZOZ Siedlce, sporz. Robert Misiak


