
                          Sandomierz dnia 03.10.2017 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na „Dzierżawę analizatorów” znak PN/20/2017 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę analizatorów”, znak PN/20/2017 

Do Zamawiającego w dniu 29.09.2017 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści 

następującej: 

Dotyczy Pakietu Nr 3 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: 

W przypadku awarii sprzętu Wykonawca na własny koszt zapewni naprawę przez auto-

ryzowany serwis producenta aparatu w terminie do 24 godzin w dni robocze, 48 godzin 

w dni świąteczne od chwili zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. 

Na zapis: 

TAK - W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zapewni reakcję serwisu w ciągu 24 go-

dzin oraz na własny koszt zapewni naprawę przez autoryzowany serwis producenta 

aparatu w terminie do 48 godzin w dni robocze, 72 godzin w dni świąteczne od chwili 

zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. 

2. Czy Zamawiający poprzez zapis „Odczyt kontroli w osobnym torze pomiarowym” rozu-

mie możliwość wykonywania lateksowych kontroli jakości na 3 różnych poziomach po-

przez odrębną procedurę pomiarową? 

 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 03.10.2017 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 29.09.2017 r. Szpital Specjalistyczny Ducha 

Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp udziela wyjaśnień: 

1. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 7 ust. 2 projektu umowy stanowiącego 

zał. nr 9 do SIWZ i pkt. 11 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego 

zał. nr 3 do SIWZ na ” W przypadku awarii sprzętu Wydzierżawiający zapewni reakcję 

serwisu w ciągu 24 godzin oraz na własny koszt zapewni naprawę przez autoryzowany 

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

teczne od chwili zgłoszenia usterki przez Dzierżawcę”. 



2. Tak, Zamawiający poprzez zapis „Odczyt kontroli w osobnym torze pomiarowym” rozu-

mie możliwość wykonywania lateksowych kontroli jakości na 3 różnych poziomach po-

przez odrębną procedurę pomiarową 

 


