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WSZYSCY 
 
 
dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące treści zaproszenia do składania ofert na 

dostawę bronchofiberoskopu 

 
 
 

W odpowiedzi na pytania z dnia 21.01.2019 r. uprzejmie wyjaśniam, co następuje: 
 

1) Czy Zamawiający dopuści do postepowania bronchofiberoskop o długości roboczej 
550mm? 
Odp.: NIE. 

2) Załącznik nr 3 do ZAPROSZENIA – wzór umowy 
 

� § 1 ustęp 1 
Czy z uwagi na fakt, iż postępowanie odbywa się w pierwszym miesiącu roku 2019,  Zamawiający 
wyrazi zgodę na zaoferowanie bronchofiberoskopu fabrycznie nowego, ale wyprodukowanego w 2018 
roku?  
 

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność  
gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji                       
(a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa 
pozostaje niezmienna, bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bronchofiberoskopu fabrycznie 
nowego, rok produkcji 2018 r.  
 

� § 1 ustęp 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie 
umowy, Wykonawca zobowiązał się do ich nieodpłatnego usunięcia lub wymiany w terminie 14 dni 
roboczych od daty zgłoszenia”? 
Odp. Postanowienie, o którym mowa w treści pytania znajduje się § 5 ust. 2, a nie § 1 
projektu umowy.  Postanowienie pozostaje bez zmian. 
 

� § 1 ustęp 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby maksymalny czas usunięcia awarii w okresie gwarancji liczony był 
w dniach roboczych (tj. aby czas usunięcia awarii w okresie gwarancji wynosił max. 10 dni roboczych, 
zgodnie ze zdaniem drugim w tym samym ustępie)? 
Odp. Postanowienie, o którym mowa w treści pytania znajduje się § 5 ust. 9, a nie w  § 1 
projektu umowy. Zamawiający uściśla, że chodzi o dni robocze, zgodnie ze zdaniem 
drugim ust.9. 
 
� § 1 ustęp 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy sprzętu zastępczego dotyczył godzin w dni 
robocze i tym samym wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu: 
„Wykonawca zobowiązany jest w ciągu max 72 godzin (liczonych w dni robocze) podstawić 
nieodpłatnie sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych lub lepszy”? 



Odp. Postanowienie, o którym mowa w treści pytania znajduje się § 5 ust. 9, a nie w  § 1 
projektu umowy. Postanowienie pozostaje bez zmian. 
 
� § 1 ustęp 2b 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poniższą modyfikację zapisu: 
„0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
zwłoki wymiany lub usunięcia wad, ponad terminy wynikające z umowy, za wyjątkiem sytuacji, w 
których Wykonawca dostarczy równorzędny aparat zastępczy”? 
Odp. Postanowienie, o którym mowa w treści pytania znajduje się § 6 ust. 2 lit. b, a nie 
w  § 1 projektu umowy. Postanowienie pozostaje bez zmian. 
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