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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.DGt.55.ZO-1.2016 Rybnik, 29.02.2016 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia zorganizowanego w trybie zapytania ofertowego na dostawę 15 szt. 

zmywarek gastronomicznych z funkcją wyparzania dla potrzeb SP ZOZ 

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

(DZp.DGt.55.ZO-1.2016) 

 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI FORMULARZA OFERTY NR 2 Z DNIA 29.02.2016 r. 

 

 

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 

działając na podstawie § 8 ust. 13 Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień (Załącznika 

do Zarządzenia Dyrektora nr 36/2015/ORG-FIN/8 z dnia 30.04.2015 r.), zwanego dalej WRUZ, 

wyjaśnia co następuje: 

Pytanie 1 

W podanych parametrach zmywarki z zasilaniem 230V została umieszczona informacja dotycząca 

minimalnej mocy urządzenia 4,75kW. Czy ta informacja jest poprawna?  

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to zapytanie w wyjaśnieniach z dnia 26.02.2016r. 
 

Pytanie 2 

Na zał. nr 2 do Formularza Oferty, w parametrach i funkcjach wymaganych podano czas reakcji 

serwisu max 72 godziny, natomiast w Projekcie Umowy, podano usunięcie usterki w terminie max. 

72 godzin. Proszę o sprostowanie, czy chodzi tu o czas reakcji czy naprawę, ponieważ są to dwie 

różne rzeczy. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że max 72 godziny dotyczą czasu w którym Wykonawca usunie usterkę, 

dokona naprawy. W związku z powyższym zmienia się zapis w załączniku nr 2 do Formularza 

oferty. 
 

Pytanie 3 

Prosimy o wyjaśnienie paragrafu 6, pkt. 2 i 3 w Projekcie Umowy. Urządzenia objęte okresem 

gwarancyjnym (12 m-cy), w momencie usterki są naprawiane nieodpłatnie (za wyjątkiem 

uszkodzeń z winy użytkownika). Ponadto, żaden z producentów w momencie jakiejkolwiek usterki 

nie zapewnia wymiany urządzenia na nowe. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w Projekcie Umowy. § 6 pkt. 2 przyjmuje brzmienie: 

W ramach udzielonej gwarancji dopuszczalna jest dwukrotna naprawa sprzętu. W przypadku 

kolejnego zgłoszenia usterki Wykonawca wymieni towar na wolny od wad w terminie 7 dni 

roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji. 
 

 



 

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 15 WRUZ, zmienia 

treść Formularza oferty w następujący sposób, tj. zmienia treść: 
 

- Parametrów wymaganych (Załącznika nr 2 do Formularza oferty) (dotyczy pozycji: 19);– zmienia 

czas reakcji serwisu na czas dokonania naprawy max. 72 godz. od momentu zgłoszenia. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie § 8 ust. 15 WRUZ, zmienia 

treść Projektu Umowy w następujący sposób, tj. zmienia treść: 
 

§ 6 pkt. 2 przyjmuje brzmienie: 

W ramach udzielonej gwarancji dopuszczalna jest dwukrotna naprawa sprzętu. W przypadku 

kolejnego zgłoszenia usterki Wykonawca wymieni towar na wolny od wad w terminie 7 dni 

roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji. 

 
 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma Formularz oferty po zmianach z dnia 

29.02.2016 r. oraz projekt Umowy po zmianach z dnia 29.02.2016r. 

Pozostała treść Formularza oferty pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy 

traktować jako integralną część Formularza oferty. 

 

 

 

 Z poważaniem 

 

       Zastępca Dyrektora 

            Marek Ksol 

 

        

 

 

 

 

 


