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Opieki Zdrowotnej
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WYKONAWCY
ubiegaj4cy sig o zam6wienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNT6W ZAMoWIENIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg

nieograniczony na "dostawa aparatu USG" - znak sprawy ASG/32012020.

Zamawiajqcy, Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, dziaLaj1c na podstawie art. 38

ust, l ustawy zdnia29 stycznia 2004 rokuPrawo Zam6wiert Publicznych (tj, Dz,U, 22019 r.poz.
1843), przedstawia poniZej trei:6 zapytah wraz z wyjaSnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunk6w
Zamowienia (zwanej dalej "SIWZ"):

Pytanie 1

Ad. Zal4cznik nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiajqcy zmieni zapis $ 6 ust. 10 wzoru umowy z "czas przyst4pienia serwisu do naprawy
gwarancyjnej od zgloszenia uszkodzenia, przekazanego faksem, wynosi max. 24 godz, w dni robocze"
na "czas przyst4pienia serwisu do naprawy gwarancyjnej od zgloszenia uszkodzenia, przekazanego
faksem, wynosi max. 48 godz, w dni robocze" ?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Ad. Zal4cznik nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiaj4cy zmieni zapis $ 6 ust. 14 wzoru umowy z"Czas naprawy gwarancyjnej, liczony od
tnomentu zg)oszenia, przedhtlaj1cej okres gwarancji - max. 7 dni." na "Czas naprawy gwarancyjnej,
Iiczony od momentu zgloszenia, przedtuzajqcej okres gwarancji, pomijaj4c sytuacjg, w kt6rej
Wykonawca dostarczy aparut zastgpczy - max. 7 dni roboczych" ?

OdpowiedZ - tak

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzgbska



Pytanie 3

Ad. Zat4cznik nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiaj4cy zmieni zapis $ 8 ust, 1a) z"W razie nienale2ytego wykonania umowy, Wykonawca
placi karg umown4: za zwlokE w oddaniu okre6lonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokoSci

0,2Vo w5'nagrodzeniaumownego brutto, okreslonego w $ 7 ust. l, zaprzedmiot odbioru, zakahdy dzien

licz4c od nastgpnego dnia po upfrwie terminu umownego wykonania do dnia zgloszenia do odbioru
gotowego przedmiotu odbioru" na "'W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca placi karg

umown4: za zwlokg w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysoko6ci 0,lYo

wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w $ 7 ust. 1, za przedmiot odbioru, za kahdy dzieh

licz4c od nastgpnego dnia po upt},wie terminu umownego wykonania do dnia zgtoszenia do odbioru
gotowego przedmiotu odbioru" ?

OdpowiedZ - zgodnie zSIWZ

Pytanie 4

Ad, Zal4cznik nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiaj1cy zmieni zapis $ 8 ust. lb) wzoru umowy z"W razie nienalezytego wykonania umowy,

Wykonawca placi karg umown4: za zw\okE w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub

w okresie rgkojmi czy gwarancji w wysokolci0,2o/o wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w $

7ust. 1, za wykonany przedmiot umowy, za kahdy dzien zwtoki, liczqc od dnia .uqvznaczonego na

usunigcie wad i usterek" na "W razie nienaleLytego wykonania umowy, Wykonawca placi karg

umownq: zazwlokg w usuniEciu wad i usterek stwierdzonychprzy odbiorze lub w okresie rgkojmi czy

gwarancji w wysokoSci 0,1Yo wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w $ 7ust. l, za wykonany
przedmiot umowy, zakaLdy dzieizwloki,licz4c od dnia .vq|znaczonego na usunigcie wad i usterek" ?

OdpowiedZ - zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Ad. Zat4cznik nr 5 do SIWZ

Prosimy o sprecyzowanie zapisu $ 9 ust. 3 pkt, 5) dot, zmiany warunk6w finansowaniaprzez Instytucjg
dofi nas owuj 4c4 r ealizacjg przedmiotu zam6w ien ia.

OdpowiedZ- Zamawiaj4cy wykre6la $ 9 ust. 3 pkt. 5) ze wzoru umowy

Zamawiaj4cy

Le*owla
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