
Dotyczy przetargu DZ/10/2019 – Zakup specjalistycznego sprzętu endoskopowego wraz ze 

specjalistycznym torem wizyjnym dla Szpitala w Knurowie. 

 

W związku z elektronicznymi wnioskami oferentów Zamawiający umieszcza na stronie 

internetowej kopie odpowiedzi.  

 

1. Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „Przedmiotu umowy zostaje objęty …. 
miesięczną gwarancją (pełną gwarancją producenta bez wyłączeń) licząc od podpisania 
protokołu odbioru bez uwag.” ? 

Wyrażamy zgodę 

2. Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 
zgodnie z poniższym: „W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do 
usunięcia usterek ( rozumie się jako obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy 
przy uszkodzonym sprzęcie) w terminie: do 48 godzin ( w godzinach od 08.00 do 16.00 
z pominięciem świąt i dni wolnych od pracy_ od momentu przyjęcia zgłoszenia i 
usunięcia usterek w terminie do 5 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia 
do autoryzowanego serwisu ( w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy), a w 
przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa w tym czasie lub w siedzibie 
Zamawiającego dostarczyć urządzenie zastępcze. Zamawiający dopuszcza wysyłkę 
uszkodzonego sprzętu na koszt Wykonawcy ( np. pocztą kurierską) na wskazany przez 
Wykonawcę adres serwisu. Każda naprawa gwarancyjna trwająca powyżej 5 dni 
roboczych powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z 
eksploatacji.” 

Zamawiający wyrazi zgodę pod warunkiem, iż Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tych 
samych parametrach bądź lepszych na czas trwania usterki. Odpowiedni zapis znajdzie się w 
umowie. 

3. Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 
zgodnie z poniższym: „Wykonawca dokona wymiany uszkodzonego podzespołu na 
nowy natychmiast po trzeciej nieskutecznej próbie jego naprawy.” 

Wyrażamy zgodę 

4. Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie 
wysokości kary umownej z 1,0% do 0,5% ? 

Zgodnie z SIWZ 

5. Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie 
wysokości kary umownej z 0,25% do 0,2% ? 

Zgodnie z SIWZ 



6. Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1c Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar 
umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej 
się naprawy ? 

Zgodnie z SIWZ 

7. Dotyczy warunków umowy § 8 oraz SIWZ pkt. 5.1. Prosimy o ujednolicenie zapisu 
dotyczącego wymaganego terminu realizacji zamówienia. 

Termin realizacji zamówienia wynosi do 25.11.2019r. 

 

 


