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L’Institut de la Mère et de l’Enfant

Warszawa, 29 maja 2018 roku
A/ZP/SZP.251-13/18
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 3
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-13/18 na dostawę:
„Urządzeń medycznych i wyposażenia bloku operacyjnego”
Pytanie nr 1 - dot. pakietu 2
Prosimy o informację czy nie zaszła omyłka w części V punkt 1 i 2 formularza ofertowego?
Zamawiający w SIWZ wymaga, aby termin dostawy nie był dłuższy niż 8 tygodni od daty
podpisania umowy, natomiast w formularzu ofertowym, należy podać:
• w części V pkt. 1 „termin wykonania zamówienia”, a
• w części V pkt. 2 „termin dostawy: wynosi do…. dni roboczych od daty
złożenia zamówienia przez Zamawiającego”.
Prosimy o modyfikacje formularza ofertowego poprzez usunięcie części V pkt. 1 „termin
wykonania zamówienia”, a w części V pkt. 2 modyfikację zapisu na: „termin dostawy: wynosi
do…. tygodni od daty podpisania umowy”.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający potwierdza, że zaszła omyłka pisarska. W załączeniu przesyłamy poprawiony
Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy.
Pytanie nr 2 - dot. pakietu 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisowej z maksimum 24
godzin na 48 godzin?
Odpowiedź nr 2
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisowej z maksimum 24
godzin na 48 godzin
Pytanie nr 3 – dot. pakietu 2
Prosimy o potwierdzenie, iż protokolarne przekazanie urządzenia wraz z instalacją,
montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu nastąpi w maksymalnym terminie do
30 dni od daty dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego?
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Odpowiedź nr 3
Nie, Zamawiający nie potwierdza, iż protokolarne przekazanie urządzenia wraz z instalacją,
montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu nastąpi w maksymalnym terminie do
30 dni od daty dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego. Zgodnie z zapisami SIWZ
termin montażu i uruchomienia może być uzależniony od remontu.
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Joanna Stankiewicz

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne
potwierdzenie otrzymania załączonej informacji.
Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie
Zamawiającego www.imid.med.pl w dniu 29 maja 2018 r.
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