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Kędzierzyn – Koźle, dnia  26  września 2019r. 
SPZOZ.AZ.2019.21 
                             

        Uczestnicy postępowania 

 

 
  Pytania i wyjaśnienia do treści siwz  

oraz modyfikacje treści siwz  

– część II 
 

W związku z zapytaniami złożonym w postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia                  

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zamawiający 

przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących postępowania na: Dostawa aparatu ultrasonograficznego 

dla Oddziału Urologii oraz endoskopu dla Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu –        

2 zadania częściowe. 

L.p. Treść Zapytania/Wyjaśnienia 

1 Pytanie nr 1 

Dot. Załącznika do SIWZ nr 1 Zadanie częściowe nr 2: Dostawa endoskopu 

Wymagane parametry i właściwości urządzenia – pozycja 4. 

Czy Zamawiający dopuści endoskop posiadający głębie ostrości w zakresie 3-100 mm? 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający dopuści endoskop posiadający głębie ostrości w zakresie 3-100 mm.  

2 Pytanie nr 2 

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „wraz z rozszerzeniem o odpowiedzialność 

za wadliwy produkt”? Czy wystarczy, gdy Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej, w tym odpowiedzialności za produkty? 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający informuje, że posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakres którego 

wchodzi odpowiedzialność za produkty, jest wystarczające.  

3 Pytanie nr 3 

Dot. projektu umowy par. 5 ust. 1b 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,5%? 

  Wyjaśnienia: 

Zamawiający nie zmieni projektu umowy w proponowanym zakresie.  

4 Pytanie nr 4 

Dot. projektu umowy par. 5 ust. 1d 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 2%? 

Wyjaśnienia: 

Zamawiający nie zmieni projektu umowy w proponowanym zakresie. 
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1. Zamawiający modyfikuje treść druku oferty -   załącznik  nr 1 do siwz. 

1.) ust. 2, Zadanie częściowe nr 2: Dostawa endoskopu dla Oddziału Dziecięcego SPZOZ                           

w Kędzierzynie-Koźlu, wiersz 6, zdanie drugie, otrzymuje brzmienie:  

„Rok produkcji nie starszy niż 2018r.: ………………..……………r. (uzupełnić).” 

 

2. Powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla Wykonawców. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                            ……………..………………………………………………. 
                                                             Kierownik zamawiającego  

5 Pytanie nr 5 

Dot. Zadanie częściowe nr 2: Dostawa endoskopu 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie endoskopu fabrycznie nowego, nierekondycjonowanego 

niepowystawowego ale wyprodukowanego w 2018 r.? 

Wyjaśnienia:  

Tak. Zamawiający dopuści urządzenie wyprodukowane w 2018r pod warunkiem spełniania wszystkich 

pozostałych wymagań określonych w siwz.   


