
                             Sandomierz dnia 23.05.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na „Dzierżawę analizatorów”, znak PN/10/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie prze-

targu nieograniczonego na „Dzierżawę analizatorów”, znak PN/10/2018 
 
Do Zamawiającego w dniu 18.05.2018 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści nastę-
pującej: 
 
Pytania do SIWZ (dotyczy pakietu 1): 
 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kon-
trolnych, materiałów zużywalnych oraz materiałów konserwujących w ciągu 5 dni robo-
czych? 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naprawę sprzętu przez autoryzowany serwis w ciągu 
48 godzin w dni robocze i w ciągu 72 godzin w dni świąteczne? 

 

Pytania do umowy (zał. nr 8): 

 
3. §5 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  

,,Dostawa materiałów eksploatacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2 nastąpi każdorazo-
wo w terminie do 4 dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia przez Dzierżawcę 
(zgłoszenie pisemne, emailem lub fax) na koszt Wydzierżawiającego. Dostawa do Zakła-
du Diagnostyki Laboratoryjnej – I piętro SSDŚ w Sandomierzu.”? 

4. §7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
,,W przypadku awarii sprzętu Wydzierżawiający na własny koszt zapewni naprawę przez 
autoryzowany serwis producenta aparatu w terminie do 48 godzin w dni robocze, 3 dni 
roboczych w dni świąteczne od chwili zgłoszenia usterki przez Dzierżawcę.”? 

5. §7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:  
,,W przypadku, gdy przewidywany lub faktyczny czas naprawy przekroczy 3 dni robocze 
od chwili zgłoszenia awarii, Wydzierżawiający jest zobowiązany w  terminie kolejnych 3 
dni roboczych dostarczyć Dzierżawcy sprzęt zastępczy o takich samych lub lepszych pa-
rametrach, na czas naprawy”? 

6. §12 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umow-
nego na:  
,,za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wydzierżawiającego, Wydzier-
żawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto umowy,”? 

7. §12 ust. 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umow-
nego na:  
,,za nie wykonanie którejkolwiek z czynności określonych w § 7 ust. 1, 2 ,3 i 4 niniejszej 
umowy Wydzierżawiający zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto 
umowy,”? 

8. §12 ust. 1 lit. e – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umow-
nego na:  
,,za wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wydzierżawiającego, Wy-
dzierżawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości brutto nie zrealizowanej 
umowy.”? 

 



 
 
Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 23.05.2018 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 18.05.2018 r. Szpital Specjalistyczny Ducha 

Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:  

1. Zamawiający nie wyraża zgody 

2. Zamawiający wyraża zgodę 

3. Zamawiający nie wyraża zgody 

4. Zamawiający wyraża zgodę, zapis §7 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie „W przy-

padku awarii sprzętu Wydzierżawiający na własny koszt zapewni naprawę przez autoryzowa-

ny serwis producenta aparatu w terminie do 48 godzin w dni robocze, 72 godzin w dni świą-

teczne od chwili zgłoszenia usterki przez Dzierżawcę” 

5. Zamawiający nie wyraża zgody 

6. Zamawiający nie wyraża zgody 

7. Zamawiający nie wyraża zgody 

8. Zamawiający nie wyraża zgody 

 


