
 
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  

Strona 1 z 3 

 

TAM-1228/1-PN/80-2015       Rybnik, dnia 10.03.2016 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostaw ę aparatu USG – 1 sztuka   
- zamówienie nr TAM-1228-PN/80-2015 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 05.01.2016 r. nr 2016/S 002-001352 

 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi.  
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
 
Pytanie 1:  „Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1a 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5% ?” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 2:  „Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1b, 1c 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1% ?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 3:  „Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1c 
 Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia 

urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia wzoru umowy, natomiast wyja śnia, i ż w przypadku 
opisanym w pytaniu kary umownej nie nalicza si ę.  
 
Pytanie 4:  „Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: 

>>(…) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.<< ?” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 5:  „Dotyczy zapisów załącznika nr 1.2, pkt. VIII dokumentacja pkt. 1 
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Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z urządzeniem instrukcji obsługi 
w języku angielskim ?” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie uj ętym w pytaniu, natomiast wyja śnia, że wymaganie „ Instrukcje obsługi w j ęzyku 
polskim oraz instrukcja oryginalna (j. angielski) -  dostarczy ć wraz z urz ądzeniem ” nale ży 
rozumie ć jako obowi ązek dostarczenia instrukcji w j ęzyku angielskim wtedy, gdy oryginalna 
instrukcja nie jest napisana w j ęzyku polskim. 
 
Pytanie 6:  „Dotyczy zapisów załącznika nr 1.3 – warunki gwarancji jakości i serwisu – pkt. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym? 
>>Na czas naprawy / innej usługi serwisowej trwającej powyżej 7 dni roboczych elementu 
dostawy Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy do 48 godzin zamiennie 
analogiczny element dostawy.<< ?” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 7:  „Dotyczy zapisów załącznika nr 1.3 – warunki gwarancji jakości i serwisu – pkt. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: 
>>Po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego istotnego podzespołu wymiana 
uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół.<< ?” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 8:  „Dotyczy zapisów załącznika nr 1.3 – warunki gwarancji jakości i serwisu – pkt. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: 
>>Po 3 wymianach gwarancyjnych (…).<< ?” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 9:  „Dotyczy zapisów załącznika nr 1.3 – warunki gwarancji jakości i serwisu – pkt. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: 
>>Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas 
trwania naprawy o ile ta trwa powyżej 7 dni roboczych.<< ?” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 10:  „Dotyczy zapisów załącznika nr 1.3 – warunki gwarancji jakości i serwisu – pkt. 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 
lat ?” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 11:  „Dotyczy zapisów załącznika nr 1.3 – warunki gwarancji jakości i serwisu – pkt. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: 
>>Nie dłuższy niż 2 dni robocze termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu 
dostawy od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu ( w okresie 
gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy).<< ?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 
Pytanie 12:  „Dotyczy zapisów załącznika nr 1.3 – warunki gwarancji jakości i serwisu – pkt. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: 
>>Nie dłuższym niż 7 dni roboczych termin usunięcia usterki od momentu dostarczenia 
urządzenia do autoryzowanego serwisu ( w okresie gwarancji kurierem na koszt 
Wykonawcy).<< ?” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 
 

Dodatkowo zamawiaj ący modyfikuje zał ącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia („Wzór umowy”) w ni żej wymieniony sposób: 
 w § 5 ust. 3 otrzymuje nast ępujące brzmienie:  
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„Wykonawca przyjmuje do wiadomo ści, że przedmiot niniejszej umowy 
współfinansowany jest z dotacji. Wobec powy ższego strony ustalaj ą, iż opó źnienie 
Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, którego sk utkiem b ędzie utrata przez 
Zamawiaj ącego wymienionej dotacji lub jej cz ęści, spowoduje i ż po stronie 
Wykonawcy powstanie obowi ązek zapłaty Zamawiaj ącemu odszkodowania 
w wysoko ści utraconej dotacji, lecz nie wy ższego ni ż wynagrodzenie nale żne 
Wykonawcy z tytułu wykonanego przedmiotu umowy.”  

a dotychczasowy ust. 3 zostaje przenumerowany na us t. 4, 
 
oraz: 
- w § 11 ust. 2 otrzymuje nast ępujące brzmienie : 

„Zamawiaj ący przewiduje wydłu żenie terminu dostawy, w przypadku wydłu żenia 
terminu rozliczenia dotacji proporcjonalnie do taki ej zmiany.” 

a dotychczasowy ust. 2 zostaje przenumerowany na us t. 3. 
 
 
 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert ustalony do dnia 18.03.2016 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym 
samym dniu o godzinie 10.30.  

 

 
Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 
 
 
 
         
 


