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  Wszyscy uczestnicy postępowania   

    

   pn. ,, Lampa zabiegowa na statywie jezdnym 1szt. II postępowanie”  dla Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”.   

 
 realizacja dostaw zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zm.), zgodnie z którym do 

zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie 

stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2019r. poz.1843), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego   
rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrony zdrowia publicznego       

       
  

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego 

Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do 

treści Zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami.   

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający Zmieni zapis na: 
W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić 
niezwłocznie do ich diagnozowania w miejscu znajdowania się rzeczy z wadą, nie później niż 
w terminie: 
-  72 godz. w dni robocze; 
-  144 godz. w dni wolne i święta 
licząc od chwili jej zgłoszenia.  
 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający  wyraża zgodę.    

Pytanie nr 2  

Czy Zamawiajacy zmieni zapis na 

Wykonawca udostępni urządzenie zastępcze w czasie gwarancji lub rękojmi w przypadku awarii i   

 konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza siedzibę Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  

Pytanie nr 3 
Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 6 tygodni od podpisania umowy? 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  



 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 3 pkt 4. Najdłuższą przekątną kopuły 367 mm ?  

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  

Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 3 pkt 15. Regulacja natężenia oświetlenia realizowana poprzez 

przyciski na czaszy lampy w 3 zakresach?  

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  

Pytanie nr 6 

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 3 pkt 16. Pobór mocy — 39 W ?  

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  
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