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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ  

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.03.2016r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o 
wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w trybie przetargu nieograniczonego , 
na:„Dostaw ę wyposa żenia oddziałów szpitalnych ” - Znak sprawy:  AZP-381-08/16 
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania (art.38, p.1 Ustawy 
z dn. 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, Dz.U. nr 19, poz. 177 z 2004r.) 
 
Dotyczy wzoru umowy- Zał ącznik nr 6 do SIWZ 
 
§ 6 ust. 3 
 
Wnosimy o doprecyzowanie zapisu do postaci: 
Do wymiany poszczególnego sprzętu medycznego na nowy, Wykonawca jest zobowiązany 
po 5-ciu naprawach tego samego, istotnego elementu w okresie gwarancji. 
Odpowied ź: TAK.  Zamawiający modyfikuje treść § 6 ust.3 projektu przyszłej umowy, który 
otrzymuje brzmienie: 
3.” Do wymiany poszczególnego sprzętu medycznego na nowy, Wykonawca jest 
zobowiązany po 5-ciu naprawach tego samego, istotnego elementu w okresie gwarancji.” 
 
§ 6 ust. 4  
Czy Zamawiający dopuszcza definicję "czasu reakcji" w odniesieniu do wysłania 
uszkodzonego urządzenia do warsztatu naprawczego?  
Z uwagi na gabaryty pomp infuzyjnych, najczęściej stosowana w Polsce praktyką jest 
odesłanie urządzenia do serwisu w celu zdiagnozowania problemu i usunięcia usterki. 
Odpowied ź: NIE. Zgodnie z zapisami projektu umowy. 
 
§ 6 ust. 6 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania przeglądów raz do roku w przypadku 
złożenia wraz z ofertą przetargową stanowiska producenta, które wskazuje brak takiej 
konieczności?  
Przeglądy w okresie gwarancji będą realizowane zgodnie z zaleceniami producenta. 
Odpowied ź: TAK , w przypadku złożenia wraz z ofertą przetargową stanowiska producenta, 
które wskazuje brak takiej konieczności.  
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Sprawę prowadzi: 
Mirosława Turzańska 
Tel. 61 8506 295 

 



 
 
 


