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PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13
Szczecin, dn. 11.09.2012 r.

znak sprawy: ZP/220/50/12
WYJAŚNIENIE 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:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę i obniży kary umowne podane w projekcie umowy do poziomu 0,2% w
paragrafie nr 9 projektu umowy dla punktów a/ b/ c/?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wydłuży czas przystąpienia do naprawy do 3 dni roboczych po
zgłoszeniu awarii faksem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę i wykreśli zapisy punktu nr 4 paragrafu nr 6 projektu umowy ponieważ
projekt umowy dotyczy oferowanego sprzętu, a nie ewentualnie wymienionego w trakcie trwania umowy
sprzętu lub jego istotnych części?
Odpowiedź:
W § 6 projektu umowy nie ma pkt. 4.
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający dopuści diatermię z mocą koagulacji monopolarnej do 200W co jest parametrem
lepszym niż wymagany?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 5:
Czy wymagana moc koagulacji monopolarnej min. 120W winna być dostępna dla podstawowych
(wymienionych w pkt. 21 – łagodna, forsowna, spray) rodzajów koagulacji monopolarnej z wyłączeniem
zapisów z pkt. 23?
Odpowiedź:
Zapis SIWZ mówi o max. mocy 120W +/- 10% i ta moc winna być dostępna dla podstawowych rodzajów
koagulacji wymienionych w pkt. 21 z wyłączeniem zapisów z pkt. 23.
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.
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