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DOP – ZP  144/2013 Kraków, dnia 07.06.2013 r.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dzierżawę, dostawę, montaż i  uruchomienie aparatu do wykonywania ciągłych 
terapii  nerkozastępczych oraz zakup osprzętu, wyrobów medycznych i produktów leczniczych 

stosowanych w w.w. aparacie ” – nr sprawy ZP 19/2013

I.  W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wprowadzenie  do  SIWZ,  załącznika  oferty  (  zał.  1),  zestawienia 
parametrów technicznych oraz wzoru umowy zapisu jednoznacznie określającego okres gwarancji: „aparat 
jest objęty gwarancją w czasie trwania umowy dzierżawy”
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający ujednolici zapisy SIWZ, załącznika oferty ( zał. 1) - zestawienia parametrów technicznych 
oraz wzoru umowy, które będą brzmiały odpowiednio:

 SIWZ III. Pkt.2 : okres gwarancji przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 12 miesięcy od daty 
dostawy, montażu i uruchomienia,

 załącznika oferty ( zał. 1):  O wiadczamy, e okres gwarancji b dzie wynosi  nie mniej ni  12ś ż ę ł ż  
miesi cy od daty dostawy, monta u i uruchomienia aparatu.ę ż

W umowie dzierżawy – załącznik nr 5 do SIWZ w § 1 zostanie dodany pkt. 5,który będzie brzmiał:
Okres gwarancji przedmiotu zamówienia: nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy, montażu i 
uruchomienia

Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie usunięcia usterki, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia do 
48 h w dni robocze? (3 ust. 5 projektu umowy dostawy)
Odpowiedź nr 2:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie usunięcia usterki, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia do 
48 h w dni robocze

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zastąpienie  treści  § 5 ust.5  projektu umowy dostawy brzmieniem; 
„Dostawca gwarantuje niezmienność cen netto materiałów w okresie 12 m-cy od dnia podpisania umowy”?
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Odpowiedź nr 3:
Tak, Zamawiający zmieni zapis § 5 ust.5 projektu umowy dostawy, który będzie brzmiał:
„Dostawca gwarantuje niezmienność cen netto materiałów w okresie 12 m-cy od dnia podpisania umowy”

Pytanie nr 4  :  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu „rozładunku na półkę” i zastąpi treść § 7 ust.3 
projektu  umowy  dostawy  brzmieniem;  „  Dostawca  zobowiązuje  się  dostarczać  zamówione  partie 
materiałów z rozładunkiem do Magazynu Medycznego (dot. osprzętu i wyrobów medycznych) oraz do 
magazynu Apteki Szpitalnej (dot. produktów leczniczych) w budynku Szpitala Specjalistycznego im. S. 
Żeromskiego w Krakwie, os. Na Skarpie 66 w godzinach od 8:00 do 13:00.
Odpowiedź nr 4: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy

Pytanie nr 5   dot. zał.6 tabela: „Osprzęt do wykonywania ciągłych terapii nerkozastepczych” poz.2  
w Związku z zaprzestaniem produkcji filtrów do palzmoferezy o pow. 0,5 m 2 , prosimy Zamawiającego o 
wyrażenie zgody na zaoferowanie  zestawów do plazmoferezy z plazmofiltrem o pow. 0,6 m2

Odpowiedź nr 5: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów do plazmoferezy z plazmofiltrem 
o pow. 0,6 m2

Pytanie nr 6 dot.   zał. 6 tabela „ Wyroby medyczne i produkty lecznicze...” poz.1  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do pomyłki pisarskiej przy określeniu składu płynu  
dializacyjnego. Dostępne na rynku bezwapniowe płyny dializacyjne nie zawierają chlorki o stężeniu 111 
lub 113 mmol/l oraz magnez o stężeniu 0,75 lub 1,00 mmol/l.
Odpowiedź nr 6: Zamawiający poprawi omyłki pisarskie jakie wystąpiły przy określeniu składu  płynu 
dializacyjnego w zakresie:
zał. 6 tabela „ Wyroby medyczne i produkty lecznicze...” poz.1

 Chlorki – 111 lub 113 mmol/L
 Magnez – 0,75 lub 1,00 mmol/L,

II.  W oparciu o art.  38 ust.  6  ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin  
składania ofert i otwarcia ofert do dnia 13.06.2013 roku. Godziny pozostają bez zmian.

III. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

IV. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 
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