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DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: zapytania  ofertowego  pn.  „Dostawa  videokolonoskopu  diagnostycznego  wraz
z  monitorem  medycznym  na  potrzeby  Pracowni  Endoskopii  Szpitala  Ogólnego
w Grajewie”.

Zamawiający przekazuje poniżej zapytania do treści  Zaproszenia do składania ofert
wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 6
Prosimy o określenie terminu płatności należności za fakturę.
Odpowiedź:
Zamawiający dopisuje do § 6 termin płatności 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:
„(…) , chyba że Wykonawca przedstawi inny sposób usunięcia wady a Zamawiający przystanie
na propozycję rozwiązania.” ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający doprecyzuje zapis. 

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o poniższej treści:
„(…) Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej za przekroczenie terminów jeżeli na
czas realizacji usług serwisowych / naprawy Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze.” ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający zgadza się. 

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 pkt. 3
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Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia
zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający zgadza się. 

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 pkt. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 6

Dotyczy Załącznik nr 2 - Monitor medyczny endoskopowy – poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie monitora endoskopowego o jasności min. 250 cd/m2 – typowa dla 
monitorów endoskopowych.
Pozostałe parametry zgodne z opisem zawartym w SIWZ.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza. 

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcy w
składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany. Pozostałe warunki Zaproszenia do
składania ofert pozostają bez zmian.
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