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WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

 
Dot.:  wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu na ,,Dostawę bieżni z oprogramowaniem  oraz 

komputerem dla Pracowni Prób Wysiłkowych przy Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ – 1 
 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie jako Zamawiający                       
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej 
ustawą pzp, przekazuje poniżej treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, 
wraz z odpowiedziami.   
 
 
PYTANIE 1 
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w formularzu ofertowym jako ,,komputer z oprogramowaniem”.                    
W związku z tym, na pozycję tą należy zastosować stawkę VAT 23%, z wyłączeniem sytuacji uwzględnienia                     
w ofercie komputera z certyfikatem wyrobu medycznego. Taki komputer podniesie znacząco wartość oferty, co nie 
jest niezbędne dla poprawnego zrealizowania zamówienia. Czy Zamawiający zmieni określenie w formularzach 
postępowania, w tym formularzu ofertowym, na określenie ,,Zestaw do wykonywania badań wysiłkowych” 
(stanowisko komputerowe opisane jest w wymaganiach tabeli opisu zamówienia) ? 
Odpowiedz: NIE. Proszę złożyć ofertę zgodnie z SIWZ. 
  
PYTANIE 2 
Czy Zamawiający dopuści bieżnię diagnostyczną nową, nieużywaną, niepowystawową, z rokiem produkcji 2016,                  
z zachowaniem wymaganego okresu gwarancji liczonego od dnia dostawy i uruchomienia zestawu ?. 
Odpowiedz: NIE. Proszę złożyć ofertę zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE 3 - dot. par. 6 pkt. 5: 
Czy dopuszczają Państwo zmianę zapisu umowy uwzględniając wymianę sprzętu na nowy po 3 naprawach tego 
samego elementu ? 
Odpowiedz: TAK. Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE 4 - dot. par. 7 pkt. 1: 
Czy dopuszczają Państwo, aby czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię max. 2 dni robocze oraz usunięcie usterki  
w terminie max. 5 dni roboczych był uwzględniony tylko w okresie gwarancyjnym ? Serwis pogwarancyjny może 
być świadczony przez inne firmy zajmujące się naprawą i serwisem sprzętu medycznego i zapis ten nie powinien 
obciążać karą umowną producenta, który dostarcza sprzęt medyczny w niniejszym postępowaniu. Czas reakcji 
serwisu, naprawy oraz kary umowne powinny obowiązywać tylko w okresie gwarancyjnym, który jest zapisany w 
specyfikacji istotnych warunków  postępowania niniejszego przetargu. 
Odpowiedz: Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Wyjaśnienia treści SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej 
Zamawiającego, na której jest udostępniona SIWZ tj. www.szpitalparkitka.com.pl. 

 
 

 Z poważaniem  
 

p.o. Dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie  
 

dr. n. med. Janusz Kapustecki 



 

 

 

 


