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Uczestnicy postępowania

Pytania i wyjaśnienia
do treści siwz
W związku z zapytaniami złożonym w postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy

z dnia29

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zamawiający
przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących postępowania na: Dostawa aparatu ultrasonograficznego
dla Oddziału Urologii oraz endoskopu dla Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu –
2 zadania częściowe.
Treść Zapytania/Wyjaśnienia

L.p.
1

Pytanie nr 1
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 2e) w powiązaniu z § 4 ust. 3 c) (dot. Zadania częściowego nr 1)
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:
„przedłużenie gwarancji w każdym przypadku zatrzymania przedmiotu umowy w serwisie ponad 10 dni
roboczych, o okres zatrzymania przedmiotu umowy w serwisie”
Wyjaśnienia:
Zamawiający nie dokona zmiany treści § 3 ust. 2 lit. e umowy.

2

Pytanie nr 2
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 5
Prosimy o potwierdzenie, że zaznaczony zapis nie dotyczy Zadania częściowego nr 1: Dostawa aparatu
ultrasonograficznego
„Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa
w ust. 1 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury sporządzonej po podpisaniu protokołu
zdawczo-odbiorczego (po dostawie, montażu, uruchomieniu i przeszkoleniu personelu Zamawiającego),
pod warunkiem bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Faktura winna
opiewać na całkowitą kwotę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1,
oraz zawierać harmonogram spłat dwunastu równych rat co 30 dni”
Wyjaśnienia:
Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ, jest wzorem, który odpowiada każdemu z zadań częściowych.
Zamawiający zawrze umowę na realizację każdego z zadań częściowych oddzielenie, na podstawie
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3

Pytanie nr 3
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 6
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:
Prosimy o doprecyzowanie, że poniższy zapis dotyczy Zadania częściowego nr 1: Dostawa aparatu
ultrasonograficznego.
Wyjaśnienia:
Wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ, jest wzorem, który odpowiada każdemu z zadań częściowych.
Zamawiający zawrze umowę na realizację każdego z zadań częściowych oddzielenie, na podstawie
niniejszego

wzoru

z

Wykonawcą,

którego

oferta

zostanie

wybrana

w

postępowaniu

jako

najkorzystniejsza.
4

Pytanie nr 4
Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 6 (dot. Zadania częściowego nr 1)
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:
„Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego

oraz usunięcia zaistniałej

wady lub nieprawidłowości w terminie do 10 dni roboczych od daty jej otrzymania”
Wyjaśnienia:
Zamawiający nie dokona zmiany treści § 4 ust. 6 umowy.
5

Pytanie nr 5
Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 7 (dot. Zadania częściowego nr 1)
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:
„W przypadku niemożności usunięcia awarii aparatu w terminie 10 dni roboczych, Wykonawca zapewni
aparat sprawny technicznie o parametrach nie gorszych niż oferowany, w terminie do 5 dni roboczych od
daty zgłoszenia niemożności usunięcia awarii aparatu”
Wyjaśnienia:
Zamawiający nie dokona zmiany treści § 4 ust. 7 umowy.

6

Pytanie nr 6
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 6 (dot. Zadania częściowego nr 1)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wskazanego paragrafu dwóch dodatkowych ustępów
o następującej treści:
„W przypadku nie uiszczenia dwóch kolejnych rat w określonym terminie cała należność staję się
z góry wymagalna”
oraz
„Do momentu uregulowania całości należności przedmiot umowy pozostaje własnością Dostawcy”.
Wyjaśnienia:
Zamawiający nie dokona zmiany treści wzoru umowy o proponowane wyżej zapisy.
Powyższe odpowiedzi stają się wiążące dla Wykonawców.

……………..……………………………………………….
Kierownik zamawiającego
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