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Wyjaśnienia nr 1
do Specyf!kacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę mikroskopu do pomiaru komórek Śródbłonka oraz aparatu do biometrii
optycznej dIa Oddziału Okulistyki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego am. Józefa

strusia w poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmy w dniu 16.11.2016r. uprzejmie wyjaŚniam:

Pytanie 1: Dotyczy wzoru umowy §5 i wzoru formularza ofertowego pkt. C. Gwarancja 3 i 5, Czy
Zamawiający w wyjątkowych przypadkach spowodowanych koniecznością sprowadzenia z zagranicy
częŚci zamiennych lub koniecznoŚcią wysłania aparatu do producenta, wyrazi zgodę na wydłuzenie
ostatecznego terminu naprawy do 14 dni?
OdpowiedŹzTak, Zamawiający wyraża zgodę. Zapis §5 ust. 3 wzoru umowy otrzymuje następujące
brzmienie: ,,Czas usunięcia awarii nie przekroczy 48 godzin, chyba, że z przyczyn technicznych,
niezaleznych od Wykonawcy, dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wtedy termin usunięcia
awarii wydłuza się do 14 dni roboczych. W przypadku napraw przekraczających 7 dni roboczych
Wykonawca kazdorazowo zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych od przedmiotu
umowy, do czasu usunięcia awarii przedmiotu umowy".
Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby w umowie znalazł się zapis, który mówi, ze
Zamawiający odstąpi od wymogu wymiany urządzenia na nowy w przypadku zaistnienia okoliczności
opisanych w § 5 ust. 4 oraz w formularzu ofertowym punkt C. Gwarancja podp. 5, a także odstąpi
od naliczania kar umownych za opóźnienie w czynnościach, o których mowa w § 5 ust. 2-5, jeśli
wykonawca dostarczy na czas naprawy równowazne urządzenie zastępcze o parametrach nie
gorszych od parametrów przedmiotu zamówienia?
Odpowiedźl Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od zapisu mówiącym o odstąpieniu
przez Zamawiającego od wymogu wymiany urządzenia na nowy w przypadku zaistnienia okolicznoŚci
opisanych w § 5 ust. 4 oraz w formularzu ofertowym punkt C. Gwarancja podp. 5.
Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za opóŹnienie w czynnoŚciach o których mowa w §
5 ust. 2-5 projektu umowy, jeśli wykonawca dostarczy na czas naprawy równoważne urządzenie
zastępcze o parametrach nie gorszych od parametrów przedmiotu zamówienia.

- Poniewaz wyjaśnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treŚci ogłoszenia o zamówieniu i

nie powodują konieczności zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na 23.11.2016
r. pozostaje bez zmian.
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