
Samodzie lny  Publ iczny Zakład Opieki  Zdrowotnej   
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 

44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46 

www.szpital.rybnik.pl, e-mail: szpital@szpital.rybnik.pl 

Regon 272780323;    NIP: 642-25-85-351;    KRS: 0000067701 

 

Telefony: 

Centrala:   032 42-91-000 

Sekretariat:   032 42-91-251 

 

Główny Księgowy:   032 42-91-299 

Dział Organizacyjny:  032 42-92-613 

 

Dział Zamówień Publicznych:  032 42-91-287 

Dział Zaopatrzenia:   032 42-91-214 

Fax:   032 42-28-272 
 

Bank Pekao S.A.  58 1240 4272 1111 0000 4833 4765  

 

TAM-348/1-PN/34-2014       Rybnik, dnia 04.06.2014 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 
obsługę serwisową aparatury medycznej 
(zamówienie nr TAM-348-PN/34-2014) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 30.05.2014 r., pod nr 184428 - 2014 

 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela następujących 
odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 
 
 

Pytanie 1:  „dotyczy zapisów § 4 ust. 3 oraz § 5 ust. 4 projektu  Umowy:  
Czy Zamawiający zgodzi się na zrównanie terminów płatności określonych w par. 4 ust.3 
i par. 5 ust. 4 – do 30 dni  tak, żeby podmioty: Zamawiający i Wykonawca były równo 
traktowane w umowie?” 

Pytanie 2:  „dotyczy zapisów § 4 ust. 3 oraz § 5 ust. 4 projektu  Umowy:  
Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, zwracam się z prośbą o skrócenie 
wymaganego przez Zamawiającego terminu płatności do 45 dni , natomiast wydłużenie 
terminu zapłaty na rzecz Zamawiającego do 30 dni  od chwili wystawienia obciążeniowej 
noty księgowej. Uzasadnienie: jak powyżej.” 

Odpowied ź 1 i 2: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 
 
Pytania 3 i 4 dotycz ą pakietu 1, odpowied ź zamawiaj ącego odnosi si ę do wszystkich pakietów . 
Pytanie 3: „Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał autoryzację producenta do prowadzenia 

obsługi serwisowej urządzeń objętych przedmiotem umowy. Czy Zamawiający dopuści 
do przetargu wykonawcę posiadającego autoryzację wystawiona przed podmiot utworzony 
przez producenta do reprezentowania jego interesów na terenie Polski?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie dopu ści takiego wykonawcy. Zamawiaj ący dopu ści wykonawc ę 
posiadaj ącego autoryzacje wystawion ą przez podmiot uprawniony lub upowa żniony przez pro-
ducenta do wystawienia takiej autoryzacji z uwzgl ędnieniem okoliczno ści faktycznych 
lub prawnych. 
 
Pytanie 4: „§ 3 ust. 5 – wnosimy o usunięcie zapisu. Przedmiotem postępowania jest obsługa 

serwisowa będzie polegać na wykonaniu następujących czynności: przegląd, konserwacja, 
pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, kalibracja, czyszczenie – wg wytycznych 
producenta urządzenia a nie dostawa sprzętu. Zatem żądanie wymiany uszkodzonego 
urządzenia na nowe jest bezzasadne.” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący modyfikuje tre ść § 3 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje 
nast ępujące brzmienie: „W przypadku braku mo żliwo ści usuni ęcia wady usługi skutkuj ącej 
uszkodzeniem urz ądzenia b ędącego przedmiotem obsługi serwisowej, Wykonawca zobo wiązuje 
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się do wymiany uszkodzonego urz ądzenia na nowe o nie gorszych parametrach od urz ądzenia 
uszkodzonego w ci ągu 30 dni, licz ąc od dnia otrzymania wyników ekspertyz.”  
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje termin składania 
ofert ustalony do dnia 09.06.2014 r.  do godziny 12.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  samym 
dniu o godzinie 12.30 . 

 
 
 
 
Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 


