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Wszyscy uczestnicy postępowania 

    NS: SZW/DZI/38.1/2021 

   

 

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści zapytania cenowego 

                                                   

Dotyczy Zamówienia udzielanego jest w trybie zapytania cenowego pn.: Zakup i dostawa szafy medycznej do 

przechowywania endoskopów dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach 

 

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  uprzejmie informuje,  że wykonawcy zwrócili się do 

zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania cenowego. 

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Uczestnik 1 

Pytanie nr 1  
Dotyczy nazwy zapytania ofertowego  
Prosimy o doprecyzowanie czy zakup szafy ma być realizowany w formie leasingu jak wskazuje nazwa postępowania ?  
Odpowiedź: Zakup szafy ma być realizowany w formie rat. 
 
Pytanie nr 2  
Prosimy o umieszczenie na stronie Zamawiającego załączników w formie edytowalnej word.  
Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza na stronie załączniki w formie edytowalnej. 
 
Pytanie 3  
Dotyczy sposobu przygotowania oferty – pkt. g)  
Prosimy o umieszczenie na stronie Zamawiającego załącznika nr 3 do zapytania ofertowego ( oświadczenie o braku powiązań 
kapitałowych), o którym mowa w ww. punkcie.  
Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza na stronie oświadczenie. 
 
Pytanie 4  
Dotyczy warunków płatności – raty.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu następującej treści:  
„W przypadku nie uiszczenia dwóch kolejnych rat w określonym terminie cała należność staję się z góry wymagalna”?  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu o poniższej treści: 
„W sytuacji ,kiedy Zamawiający nie uiści dwóch kolejnych rat w określonym terminie, Wykonawca po 2-krotnym wezwaniu 
Zamawiającego do zapłaty (w odstępie 7 dni), ma prawo wymagać od Zamawiającego uregulowania całej należności.”  
 
Pytanie 5  
Dotyczy warunków płatności – raty.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu następującej treści:  
„Do momentu uregulowania całości należności przedmiot umowy pozostaje własnością Dostawcy”.  
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu o powyższej treści. 
 
Pytanie 6  
Dotyczy sposobu przygotowania oferty – pkt. d)  
Prosimy o rezygnację z wymogu załączenia do oferty harmonogramu rat – raty zgodnie z warunkami płatności będą płatne w 6 
równych ratach miesięcznych, każda co 30 dni.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 7  
Dotyczy formularza ofertowego  
Prosimy o rezygnację z zapisu „Koszt rat finansowych, rat serwisowych i wykupu urządzenia.” Należności będą regulowane w 6 
miesięcznych ratach zgodnie z wystawioną fakturą VAT.  
Odpowiedź:  Zamawiający rezygnuje z w/w zapisu. 
 
 
 



Pytanie 8  
Dotyczy załącznik nr 1 pkt. 41  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ? 

Odpowiedź: nie, zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. 
Pytanie 9  
Dotyczy: załącznik nr 1 pkt. 45  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę do 5 dni roboczych ?  
Odpowiedź: nie, zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego. 
 
Pytanie 10  
Dotyczy: załącznik nr 1 pkt. 46  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę do 7 dni roboczych ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

 

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia  odpowiedzi w złożonej ofercie. 

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści zapytania ofertowego znak: SZW/DZI/38.1/2021 z dnia 17/12/2021r. 

 

 

Z poważaniem 
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