
Zamość, dnia 29 marca 2018 r.

AG.ZP.3320.21.            .18  

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ                                                                                         

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, że
wpłynęły  wnioski  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
opracowanej do przetargu nieograniczonego na  dostawę gastroskopu terapeutycznego
dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II.
Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dotyczy: wzoru umowy § 7 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na  modyfikację  zapisu poprzez  dodanie:”z wyjątkiem
sytuacji, w których wykonawca zapewni zastępczy przedmiot umowy”
Zamawiający  zgodnie  z  zapisami  §  9  ust.  4  nakłada  na  sprzedającego  obowiązek
dostarczenia zastępczego przedmiotu umowy, w przypadku przedłużającej się naprawy o
termin  określonym  w  tym  samym  ustępie.  Dostarczenie  równorzędnego  sprzętu
zastępczego zagwarantuje Zamawiającemu możliwość wykonania badań i ciągłości pracy,
a więc nie będzie podstaw do naliczania kar umownych w takim wypadku. 
Wyjaśnienie:
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu umowy § 7 ust. 3 poprzez dodanie „ z
wyjątkiem sytuacji, w których wykonawca zapewni zastępczy przedmiot umowy”

Pytanie 2 dotyczy: wzoru umowy § 9 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu liczony był w dniach roboczych
(aby wynosił nie dłużej niż 48 godzin w dni robocze)
Wyjaśnienie: 
Tak.

Pytanie 3 dotyczy: wzoru umowy § 9 ust. 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarantowany okres dostępności części zamiennych
wynosił minimum 8 lat?
Wyjaśnienie:
Tak.

Pytanie 4 dotyczy: wzoru umowy § 12 ust. 4.1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby rozwiązanie umowy mogło nastąpić w przypadku
opóźnienia w realizacji umowy przekraczającego 14 dni roboczych?

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki  im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
AG.ZP.3320.21.18 - Wyjaśnienie treści SIWZ.                                                                                                                            1 z 2



Wyjaśnienie: 
Wiążące są zapisy wzoru umowy stanowiącego integralną część specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia.

Pytanie 5  dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin naprawy wynosił: 5 dni roboczych od dnia
przesłania urządzenia do autoryzowanego serwisu w przypadku drobnych napraw, a w
przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy 12 dni roboczych?
Wyjaśnienie:
Tak. 

Pytanie 6 dotyczy załącznika nr 5 i załącznika nr 6
Ponadto prosimy o ujednolicenie zapisów w obu załącznikach (obecnie załącznik nr 5 nie
zawiera  informacji  o  czasie  naprawy w  przypadku  konieczności  sprowadzenia  części
spoza Polski.
Wyjaśnienie:
Zamawiający  ujednolicił  załącznik  nr  5.  Przedmiotowy  załącznik  znajduje  się  w
załączeniu.

Lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II

 w Zamościu
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