Zamawiający
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 27 czerwca 2018 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 3
zestawów elastycznych rozwiertaków śródszpikowych dla potrzeb bloku operacyjnego SPSK im. prof.
Adama Grucy CMKP w Otwocku”
Znak sprawy: DZP.26.62/2018
WYJAŚNIENIA SIWZ
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U.
2017 r. poz. 1579 ze zm.) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień, tym samym
zmieniając treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie nr 1
W związku z rozpoczynającym się okresem urlopowym oraz czasowym przestojem i konserwacją maszyn
u producenta, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do
12 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę i tym samym zmienia zapis w pkt. IV SIWZ oraz § 1 ust. 3 umowy „Termin
realizacji zamówienia – do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.”
Pytanie nr 2
Zapytania dotyczące zapisów wzoru umowy- zał. nr 4:
Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 5, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony
od dnia przesłania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany
towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej
reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru
jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości naocznej oceny uszkodzonego przedmiotu
umowy.
Odpowiedź.
Zamawiający doprecyzowuje zapis: „Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki w okresie
gwarancji w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z
reklamowanym towarem. Jako usunięcie usterki rozumiane jest przywrócenie pełnej sprawności
narzędzia.”
Pytanie nr 3
§5 ust. 7 - Czy Zamawiający zgodzi się dodać, że w okresie gwarancji Wykonawca pokrywa
wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi wynikającymi z prawidłowego używania
przedmiotu umowy (powstałe nie z winy Zamawiającego)? Dotychczasowy zapis jest zbyt ogólny.

Odpowiedź
Zamawiający doprecyzowuje zapis „W przypadku konieczności wymiany narzędzia w okresie
gwarancyjnym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (związane z naprawami gwarancyjnymi
wynikającymi z prawidłowego używania przedmiotu umowy - powstałe nie z winy
Zamawiającego), pokrywa on wszystkie koszty związane z tą procedurą.”
Pytanie nr 4
§7 ust. 1 pkt 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kary za usunięcie
uszkodzenia z 0,2% wartości netto zamówienia na 0,2% wartości brutto zareklamowanego
towaru?
Odpowiedź.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §8 ust. 5 poprzez zmianę terminu odstąpienia od
umowy z 16 miesięcy na 12 miesięcy?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
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