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DO – ZP      /2014 Kraków, dnia 18.04.2014 r.

Do  uczestników  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na „ Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu RTG
z  urządzeniami  peryferyjnymi  oraz  wielorzędowego  tomografu  komputerowego  z
podstacjami wraz z demontażem i odkupieniem używanego tomografu komputerowego
CT Lightspeed Ultra Advantage rok produkcji 2005” - nr sprawy ZP 8/2014

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: 
czy Zamawiający odstąpi w pkt. III.7 SIWZ od konieczności podania producenta i modelu
zamiennika lampy? Oferowany przez nas model tomografu komputerowego jest najnowszym
produktem na rynku i zawiera lampę RTG wprowadzoną do produkcji dopiero w bieżącym
roku.  Nie  ma  więc  jeszcze  na  rynku  zamienników do tej  najnowszej  lampy.  Wymaganie
podania producenta i modelu zamiennika lampy uniemożliwia więc złożenie przez nas ważnej
oferty na najnowszy na rynku model  tomografu  komputerowego.  Ze względu na politykę
naszego  koncernu,  we  wszystkich  naszych  aparatach  istnieje  możliwość  stosowania
zamienników lamp, o ile pojawią się na rynku
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający rezygnuje z wymogu podania zamiennika lampy rtg innego producenta 
zainstalowanej lampy rtg w oferowanym aparacie RTG i CT.
Zamawiający rezygnuje z wymogów zawartych w punktach:

 punkt III.7.f. SIWZ,
 punkt 16 w załączniku nr 4 do SIWZ: Warunki gwarancji i serwisu, inne 

zobowiązania dotyczące aparatu cyfrowego rtg kostno-płucnego,
 punkt  17  w  załączniku  nr  4  do  SIWZ:  Warunki  gwarancji  i  serwisu,  inne

zobowiązania dotyczące wielorzędowego tomografu komputerowego

II. Zamawiający koryguje odpowiedzi z dna 15.04.2014 r. 
Odpowiedź nr 28: Zamawiający zmienia sformułowania „ bezpłatne”  na „w ramach ceny”
Odpowiedź nr 102: Zamawiający zmienia sformułowanie „bezpłatna” na „wliczona w cenę”
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III. W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

Zmiany opisu przedmiotu zamówienia w:

Załączniku nr 4 do SIWZ: 
 Warunki gwarancji i serwisu, inne zobowiązania dotyczące aparatu cyfrowego

rtg kostno-płucnego,
pkt. 16 - Zamawiający wykreśla

 Warunki  gwarancji  i  serwisu,  inne  zobowiązania  dotyczące  wielorzędowego
tomografu komputerowego

pkt. 17 – Zamawiający wykreśla

SIWZ – Zamawiający rezygnuje z punktu III.7.f. SIWZ

IV. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża
termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 12.05.2014 roku. Godziny pozostają bez zmian.

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

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

Pismo zatwierdził

Dr med. Zbigniew J. Król – Dyrektor Szpitala
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