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Kraków, 19.11.2015 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Dostawę urządzeń medycznych dla Oddziału Urologicznego
ZP 45/ 2015
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie
Wykonawców w niniejszym postępowaniu:

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
66 odpowiada na zapytania złożone przez

Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 2
Prosimy o wydłużenie czasu usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw w przypadku
kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub
podzespołów w okresie gwarancyjnym z max. do 5 dni roboczych do 14 dni.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje SIWZ i umowę w tym zakresie.
Pytanie 3
Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w wypadku wstawienia sprzętu
zastępczego na czas usunięcia wad i usterek?
Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisami § 8 ust. 15, 16 projektu umowy.
Pytanie 4
Czy w przypadku oferowania wyrobów spełniających wymagania Zamawiającego, ale objętych
różną stawką podatku VAT Zamawiający zaakceptuje wpisanie w formularzu cenowym w
kolumnach wartość netto, stawka VAT, Wartość VAT oraz wartość brutto dwóch stawek
podatkowych?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 5
Kleszcze do usuwania kamieni, obie bransze ruchome, okienkowe, rękojeść na palce, dł. 38-40
cm, rozmiar 10,5-11,5 Fr – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści kleszcze o długości roboczej 35 cm dostosowane do oferowanego
nefroskopu?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 6
Czy Zamawiający przedłuży czas dostawy do 5 tygodni od daty podpisania umowy?
Odpowiedź: Nie.

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ, załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór oferty oraz załącznik nr 5 – Projekt umowy.
Zamawiający zmienia również termin składania i otwarcia ofert:
 termin składania ofert: 24.11.2015 r. do godz. 10:00
 termin otwarcia ofert: 24.11.2015 r. godz. 10:30
Załącznikiem do niniejszego pisma są zmodyfikowany SIWZ, zmodyfikowany załącznik 1 do SIWZ i zmodyfikowany
załącznik nr 5 do SIWZ.
Powyższe odpowiedzi na pytania zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ,
zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące
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