Warszawa, dnia 11.04.2017r.
Nr sprawy SPZOZ.U.245/2017
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.
„zakup aparatu USG” (Nr sprawy SPZOZ.U.245/2017) wpłynęły zapytania do SIWZ.

Zapytanie nr 1 z dnia 10.04.2017r.

PYTANIE 1
Dotyczy SIWZ pkt.3 „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” w związku z pkt.1 Załącznikanr 1
do SIWZ - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia oraz § 5 pkt. 1 Załącznika nr 7 do
SIWZ (Wzór umowy) oraz § 10 pkt.1 Załącznika nr 7 do SIWZ (Wzór umowy)
„Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż aparatu USG oraz szkolenia dla
pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego aparatu. Aparat USG wraz z wyposażeniem
oferowany przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy – nie powystawowy, rok produkcji 2017.”
„Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy, nieużywany. Wyklucza się
aparaty demo. Rok produkcji 2016/2017. Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do
produkcji nie wcześniej niż 2016 r.”
„Wykonawca gwarantuje dostawę i montaż nowego, seryjnego urządzenia, wyprodukowanego nie
później niż w 2017 r., zgodnie z pożądanymi parametrami technicznymi zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część umowy.”
„Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia są wysokiej jakości, fabrycznie nowe,
seryjne, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. i spełnia wszystkie wymogi określone
odnośnymi przepisami technicznymi, przepisami bezpieczeństwa użytkowania oraz
certyfikatami obowiązującymi na terenie Polski.”
Zwracamy się z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w treści powyższych punktów,
w następujący sposób:
„Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż aparatu USG oraz szkolenia dla
pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego aparatu. Aparat USG wraz z wyposażeniem
oferowany przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy – nie powystawowy, rok produkcji nie
wcześniej niż 2016 r.”

„Wykonawca gwarantuje dostawę i montaż nowego, seryjnego urządzenia, wyprodukowanego nie
później niż w 2016 r., zgodnie z pożądanymi parametrami technicznymi zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część umowy.”
„Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia są wysokiej jakości, fabrycznie nowe,
seryjne, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 r. i spełnia wszystkie wymogi określone
odnośnymi przepisami technicznymi, przepisami bezpieczeństwa użytkowania oraz
certyfikatami obowiązującymi na terenie Polski.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1
(Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia) w poz. II.I.1.
Dotychczasowy zapis w brzmieniu:
„Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo.
Rok produkcji 2016/2017. Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji nie wcześniej niż 2016
r.)”
otrzymał brzmienie:
„Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo.
Rok produkcji 2017. Wprowadzenie aparatu (platformy sprzętowej) do produkcji nie wcześniej niż 2016r.
Zmodyfikowany załączniku nr 1 (Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia) zamieszczony został na
stronie internetowej Zamawiającego www.zozursynow.pl.

