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 Gwarancja min. 12 miesiące

DOP – ZP  156/2013 Kraków, dnia 18.06.2013 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 24/2013

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  zapisu  jednoznacznie  określającego  okres  gwarancji:  „Aparat  jest  objęty 
gwarancją w czasie trwania umowy dzierżawy”
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający poprawi zapis SIWZ - załącznika oferty ( zał. 1) - zestawienia parametrów technicznych,poz. 
29, który będzie brzmiał:  Gwarancja min. 12 miesiące od daty dostawy, monta u i uruchomieniaż  
aparatu.

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:
Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu Zamawiający poprawi w SIWZ: wydłużenie usunięcia usterki, licząc 
od chwili przyjęcia zgłoszenia do 48 h w dni robocze

Pytanie nr 3  :  
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 3: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy
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Pytanie nr 4   dot. zał.6 tabela: „Osprzęt do wykonywania ciągłych terapii nerkozastepczych” poz.2  
w Związku z zaprzestaniem produkcji filtrów do plazmoferezy 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 4: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów do plazmoferezy z plazmofiltrem 
o pow. 0,6 m2

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

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