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  Zamość, dnia 24.01.2018 r.

AG.Z.2150.49.2.2018

Dotyczy: odpowiedzi na pytania i zmiany terminu składania ofert.

      Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje,
że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę insuflatora Co² do endoskopów wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr 1 – dotyczy załącznika nr 2 do zaproszenia:
Prosimy o dopuszczenie adaptera do podłączenia insuflatora do butelki Butelka woda – gaz
umożliwiająca  insuflację  Co² ,  kompatybilna  z  posiadanymi  przez  Zamawiającego  serii
EXERA prod. Olumpus. 

Odpowiedź: 
Nie.

Pytanie nr 2  - dotyczy zapisów umowy   §  3 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: 
„czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji nie dłużej niż 5 dni roboczych
liczony  od  dnia  dostarczenia  urządzenia  do  serwisu  (w  okresie  gwarancji  kurierem  na  koszt
Wykonawcy), (...)” ?

Odpowiedź:   
Tak. 

Pytanie nr 3 –   Dotyczy zapisów umowy   § 3 ust. 4 
Czy Zamawiąjący wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie nr 4 – Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. a
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2 % do 0,1 % ? 

Odpowiedź: 
Nie. 

Pytanie nr 5 -  Dotyczy zapisów umowy  § 7 ust. b 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5 % do 2%?  

Odpowiedź:
Nie. 



Pytanie  nr 6  –  dotyczy  załącznika  nr 4  do  zaproszenia  (wzór umowy),  paragraf  3,  ustęp  2  oraz
załącznika nr 1 do zaproszenia (oferta wykonawcy), punkt 8: 
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie
gwarancji do 7 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 14 dni"?

Odpowiedź:
Tak. 

Pytanie nr 7 – dotyczy      załącznika nr 1 do zaproszenia (oferta wykonawcy), punkt 8 oraz załącznika nr
4 do zaproszenia (wzór oferty), paragraf 3, ustęp 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu punktu 8 oraz ustępu 2 na następujący: „(…) max. 
ilość napraw dopuszczonych przez Zamawiającego – 3 naprawy gwarancyjne).”?

Odpowiedź: 
Tak. 

Pytanie nr 8 - d  otyczy załącznika nr 1 do zaproszenia (oferta wykonawcy), punkt 10 oraz załącznika nr
4 do zaproszenia (wzór oferty), paragraf 3, ustęp 4: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu punktu 10 i ustępu 4 na następujący: „(…) min. 8 
lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia.”?

Odpowiedź : 
Tak. 

Jednocześnie informujemy, iż ulega zmianie termin składania oraz otwarcia ofert na dostawę 
insuflatora Co² do endoskopów (nr sprawy: AG.Z.2150.49.2.2018): 

      -    z dnia :  25.01.2018 r.  godz. 13:00 - termin składania ofert
              25.01.2018 r. o godz. 14:00 - termin otwarcia ofert 

 na dzień : 31.01.2018 r. do godz. 13:00 -termin składania ofert 
                  31.01.2018 r. o godz. 14:00 - termin otwarcia ofert

 Pozostałe zapisy zawarte w zaproszeniu do złożenia ofert pozostają bez zmian. 

  Z-ca DYREKTORA 
                                                                           SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 
                                                                                  SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO 
                                                                             im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 
                                                                                                  ds. Lecznictwa
                                                                                            lek. med. Marek Lipiec
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