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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

DO – ZP      /2014 Kraków, dnia 12.05.2014 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 oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.
907 ze zm.) nawiązując do odpowiedzi z dnia 15.04.2014 r. Zamawiający: 

1. Wyjaśnia  odpowiedź  nr  12:  Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ.  W  oparciu  o
uregulowania prawa podatkowego Wykonawca sam decyduje o wysokości stawki podatku VAT,
jaką  zastosuje  wypełniając  załącznik  nr  2  do  SIWZ,  a  zatem  Zamawiający  nie  widzi
przeciwwskazań, aby uwzględnić różne stawki podatku VAT.

2.Wyjaśnia odpowiedź nr 106:
Jest: Zamawiający potwierdza, że w gabinecie RTG, w ścianach wykonanych w technologii G-K oraz w
drzwiach jest tylko 0,3 mm Pb.
Powinno być: Zamawiający potwierdza, że w gabinecie RTG, w ścianach wykonanych w technologii G-K
oraz w drzwiach jest 0,3 mm Pb.

3.Wyjaśnia odpowiedź nr 103:
Zamawiający  wyjaśniając  odpowiedź,  że  nie  wyraża  zgody  na  możliwość  rozliczenia  wzajemnych
świadczeń poprzez kompensatę rozumie, że po wykonaniu zamówienia wykonawca ma wystawić f-rę bez
pomniejszenia o kwotę wynikającą z odkupienia tomografu komputerowego.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 10.2.7) SIWZ: Wykonawca w pkt.6 tabeli w załączniku
nr  2  do  SIWZ ma  podać  kwotę:  klimatyzatora  o  mocy  7,5  kW  kompatybilnego  z  dotychczas
zainstalowanym wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem.

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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