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Bolesławiec, dnia 23 września 2015r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego
sprzętu medycznego. Znak sprawy: 8/sprzęt medyczny/15.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę i wyszczególnienie w formularzu cenowym oraz na fakturze wszystkich
wyrobów wymienionych w zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych, tj. łóżko, materac, stojak kroplówki.
Poszczególne części są osobnymi wyrobami medycznymi/wyposażeniem wyrobu medycznego znajdującymi się
oddzielnie w magazynie oraz systemie fakturującym.
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę i wyszczególnienie w formularzu ofertowym oraz na fakturze
wszystkich wyrobów wymienionych w zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych, tj. łóżko, materac, stojak
kroplówki. Jednakże wówczas należy te wszystkie pozycje zsumować i podać razem wartość ogółem netto, podatku
VAT i brutto.
Pyt. nr 2. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający wydłuży czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do
10 dni roboczych?
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy.
Pyt. nr 3. Dotyczy projektu umowy
Ze względu na specyfikę techniczną urządzeń medycznych takich jak łóżka szpitalne, gdzie każde ich przewożenie
wiąże się z możliwością uszkodzenia.
Czy Zamawiający zmieni zapis „W przypadku awarii przedłużającej się ponad 5 dni roboczych, Wykonawca
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zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy” na zapis „W przypadku awarii przedłużającej się
ponad 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy”
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy.
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