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WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1  
 
 
 W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 
Pytanie nr 1: 
§ 6 ustęp 1c 
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu dotyczącego miejsca naprawy sprzętu tj. o rezygnację z 
wymagania, aby naprawa odbywała się w miejscu użytkowania sprzętu. 
 
Ze względu na specyfikę obsługi sprzętu i konieczność przeprowadzenia specjalistycznych badań, 
przy pomocy dedykowanych urządzeń diagnostycznych, naprawa jest możliwa jedynie w serwisie 
firmy Olympus. Każdorazowa naprawa urządzenia, musi, ze względu na odpowiedzialność producenta 
wobec użytkownika i pacjenta (odpowiedzialność za produkt niebezpieczny art 4491-11 KC), 
doprowadzić do przywrócenia stanu urządzenia zgodnego z deklaracją zgodności.  
Dlatego w ramach standardu obsługi serwisowej oferujemy bezpłatny transport kurierem urządzenia 
do i z serwisu; dostarczamy również wypełnione listy przewozowe. W związku z tym wizyta 
serwisanta byłaby bezcelowa. Dlatego prosimy o wykreślenie tego wymagania z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. Zostanie dokonana stosowna modyfikacja. 
 
Pytanie nr 2: 
§ 6 ustęp 3 
Ze względu na dokonujący się postęp technologiczny i zmiany w naszej ofercie pozwalające nam 
szybciej reagować na potrzeby naszych klientów, prosimy o możliwość zaoferowania sprzętu z 
okresem dostępności części zamiennych 8 lat od momentu zakończenia produkcji danego modelu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. Zostanie dokonana stosowna modyfikacja. 
 
Pytanie nr 3: 
§ 9 ustęp 1a i 1c 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne w przypadku opóźnienia w przekazaniu sprzętu 
oraz w przypadku niedostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego były na tym samym poziomie 
co odsetki za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad tj. w wysokości 0,5% za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 4: 
Czy Zamawiający znajduje się trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?  
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym 
zakresie: 
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1. Zamawiający wykreśla w rozdziale II SIWZ (warunki realizacji zamówienia) pkt. 5 lit. c) i w 
to miejsce wprowadza pkt. 5 lit. c) w następującym brzmieniu: 
„c) czas przystąpienia do naprawy sprzętu w ciągu dwóch dni roboczych po zgłoszeniu awarii 
faksem.” 
 
2. Zamawiający wykreśla w rozdziale II SIWZ (warunki realizacji zamówienia) pkt. 6 i w to 
miejsce wprowadza pkt. 6 w następującym brzmieniu: 
„6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na wniosek Zamawiającego dostawę części zamiennych 
do sprzętu przez okres 8 lat od dnia zawarcia umowy.” 
 
 
3. Zamawiający wykreśla w rozdziale III SIWZ (wzór umowy) w § 6 ust. 1 lit. c) i w to miejsce 
wprowadza § 6 ust. 1 lit. c)  w następującym brzmieniu: 
„c) czas przystąpienia do naprawy sprzętu w ciągu dwóch dni roboczych po zgłoszeniu awarii 
faksem.” 
 
4.  Zamawiający wykreśla w rozdziale III SIWZ (wzór umowy) § 6 ust. 3 i w to miejsce 
wprowadza § 6 ust. 3 w następującym brzmieniu: 
„3. Sprzedający zobowiązany jest zapewnić na wniosek Kupującego dostawę części zamiennych do 
sprzętu przez okres 8 lat od dnia zawarcia umowy.” 
 
 
Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego 
czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. W związku z tym Zamawiający nie 
przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 
 
 

          Z poważaniem 
 
 


