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Oznaczenie sprawy : 08/ZP/SPMZOZ/2019                                                        

                                                                                                             Bochnia, dn. 26-09-2019 r. 

 

STRONA INTERNETOWA 
 

Dotyczy:  

postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest:   Dostawa aparatu USG dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 12-09-2019r. pod nr 597037-N-2019 
 

 

WYJAŚNIENIA I   TREŚCI SIWZ  

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych     
( Dz. U.  z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz otrzymanych zapytań Zamawiający udziela 
odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ umowa § 5 ust. 7: 

„Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających 
części/podzespołów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany 
całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez 
zarzutu. Wymiana wadliwego elementu/podzespołu w takich przypadkach chroni słuszny interes 
Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej 
oferty. Czy w związku z tym zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku trzykrotnego wystąpienia 
usterki tego samego elementu/podzespołu Zamawiającemu przysługiwać będzie uprawnienie do 
wymiany danego elementu lub podzespołu na nowy”. 

 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający unieważnia treść § 5 ust. 7 i nadaje mu następujące nowe brzmienie: 
„Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do wymiany danego podzespołu/elementu na nowy 
w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego istotnego elementu” 

 
Pytanie 2: 
Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ umowa § 6 ust. 1 pkt. 3) i 4): 

„Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary do 0,5% kwoty netto przedmiotu umowy za każdy dzień 

zwłoki, kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący”. 

Odpowiedź na pytanie 2: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary określonej w § 6 ust. 1 pkt. 3) i 4)  Załącznika nr 5 do 
SIWZ – projekt umowy  do wysokości 0,5% kwoty netto określonej w § 3. 

 

        Zamawiający informuje, że powyższa zmiana nie powoduje zmiany treści ogłoszenia, ani 

terminu składania ofert, który upływa w dniu 25 września  2019 r. o godzinie 10:00.  

                                                                                        KIEROWNIK  ZAMAWIAJĄCEGO  

 

                                                                                             Lek. dent. Agnieszka KUBAS 

 


