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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

dot. zamówienia na dostawę stacjonarnego, cyfrowego ultrasonografu                                 

z kolorowym Dopplerem. 

 

Pytanie Nr 1 . § 7 ust. 3 umowy – Czy Zamawiający wyrazi, aby zdanie 

pierwsze przyjęło brzmienie: „Zamawiający może żądać od Wykonawcy albo 

osób przez nich upoważnionych wymiany sprzętu na wolny od wad lub usunięcia 

wad w drodze naprawy sprzętu, w zależności od wyboru Zamawiającego  ( w 

przypadku konieczności wykonania w okresie gwarancji 3 naprawy tego samego 

istotnego elementu), w terminie 2 dni roboczych, od chwili zgłoszenia(…)”? 

 

Pytanie nr 2. § 7 ust. 3 umowy – Czy Zamawiający w przypadku konieczności 

sprowadzenia nowego aparatu lub części z zagranicy wyrazi zgodę na 

wydłużenie powyższego terminu do 7 dni roboczych? 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę  brzmienia § 7 ust 3 

w sposób następujący : „Zamawiający może żądać od Wykonawcy albo 

osób przez nich upoważnionych wymiany sprzętu na wolny od wad lub 

usunięcia wad w drodze naprawy sprzętu, z tym że wymiana sprzętu na 

nowy nastąpi w terminie 7 dni roboczych w przypadku wykonania w 

okresie gwarancji 3 naprawy tego samego istotnego elementu. 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy na swój koszt                             

w terminie dwóch dni roboczych od chwili zgłoszenia albo pozostawić do 

dyspozycji Zamawiającego, na czas naprawy i uruchomić sprzęt 

zastępczy o nie gorszych parametrach. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach za zgodą Zamawiającego dopuszcza się wydłużenie terminu 

naprawy do 7 dni roboczych.  

 



 

 
 

 

SAMODZIELNY  PUBLICZNY 
ZESPÓŁ PODSTAWOWEJ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ 

 

Ul. Sądowa 9,  28-100 Busko – Zdrój 
Tel:  (41 )   356 71 10 
Faks: (41)  356 71 15 

 

 
 

 
Pytanie Nr 3. § 9 ust.2 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie 

wysokości kary umownej do 0,1 % w przypadku opóźnień wykonawcy                        

w realizacji obowiązków z tytułu gwarancji lub rękojmi? 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kary 

umownej w przypadku opóźnień.  

 

Pytanie Nr 4. § 7 ust. 1 umowy – Czy Zamawiający dopuści do przetargu 

aparat wyprodukowany w 2015roku oraz posiadający upgrade oprogramowania 

wprowadzony w 2014 roku? 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu zdania 

pierwszego  w  § 7 ust. 1 w następujący sposób: „Wykonawca gwarantuje 

Zamawiającemu, że Sprzęt dostarczony w ramach Umowy jest wolny od 

wad fizycznych w rozumieniu § 6 oraz fabrycznie nowy, wyprodukowany                       

w 2015r. oraz posiada aktualne oprogramowanie.” 

 

 

 

Zmienia się załącznik nr 4 do SIWZ, tj. projekt umowy. 

 


