
 

Suwałki, dnia 12/11/2019r. 

 

L.dz. OP.I.2400.28.2019 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania  

5/ZO/2019 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na „zakup i dostawę ssaków medycznych na potrzeby 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej w Suwałkach im. Jana Pawła II w ramach 

projektu pod nazwą „Poprawa jakości i dostępności usług w Samodzielnym  Publicznym Zespole 

Opieki Paliatywnej w Suwałkach” Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0069/18 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działania 8.4 Infrastruktura 

społeczna. Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia”.   

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach uprzejmie 

informuje, iż  wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisówzapytania ofertowegoo poniżej przytoczonej  

treści.Udzielamy   następujących wyjaśnień: 

 

Uczestnik 1 

Pytanie 1 

Dotyczy  zapisów  umowy:  

Dotyczy  §1 17. 

Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą o  modyfikację  zapisu  dotyczącego czasu naprawy na   następujący  zapis : 

Czas  reakcji  serwisu do  72  godzin, czas  naprawy do 10  dni, a  w przepadku  konieczności  

sprowadzenia  część  z zagranicy  czas naprawy 14 dni . 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 2 

Zwracamy się z  prośbą  o  wydłużenie terminu dostawy  sprzętu zastępczego z  72 godzin na 96  godzin 

od  daty zgłoszenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Dotyczy  zapisów umowy  §5 : 

Pytanie 3 

Zwracamy  się  z  prośbą  o  obniżenie   wysokości kar umownych z  0,5 % na 0,1  % wartości 

wynagrodzenia  brutto za każdy  dzień  opóźnienia  dostawy . 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 4 

Zwracamy  się  z  prośbą  o  obniżenie   wysokości kar umownych z  0,5 % na 0,1  % wartości  

wynagrodzenia  brutto za każdy  dzień  opóźnienia  wymiany  wadliwego  towaru  na  towar bez  wad. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5 

Zwracamy  się  z  prośbą  o  obniżenie   wysokości kar umownych z  0,5 % na 0,1  % wartości  

wynagrodzenia  brutto za każdy  dzień  opóźnienia  w usunięciu wad i usterek stwierdzonych  przy 

odbiorze. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 



 

 

 

 

Uczestnik 2 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający dopuści ssaki akumulatorowo sieciowe o wydajności 20l/min? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 do zapytania ofertowego tj. formularz ofertowy w 
zakresie punktu c) poprzez dodanie do tabeli wiersza o treści: „Termin gwarancji (min. 24 miesiące) 
 

 

 

 

Z poważaniem 

 

Irena Mickiewicz 

Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego  

Zespołu Opieki Paliatywnej  

im. Jana Pawła II  

w Suwałkach 


