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Uczestnicy 

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. 

Dostawa generatora bipolarno-ultradźwiękowego, przetwornika ultradźwiękowego i narzędzi 

ultradźwiękowych. 

Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2022 

 

 

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych 

wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami). 
 

Pytanie 1 
„dot. zał. nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy pod pojęciem generator „bipolarny 

ultradźwiękowy” – pozycja 1 (Parametry wymagane) Zamawiający zgodnie z informacją w ogłoszeniu 

o zamówieniu rozumie generator bipolarno-ultradźwiękowy tzn. taki, który ma możliwość podania 

jednoczasowo energii ultradźwiękowej i bipolarnej do jednej końcówki roboczej?” 

Odpowiedź: 

Tak. 
 

Pytanie 2 
„dot. zał. nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do 

użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie 

promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji z rokiem produkcji min. 2021? 

 

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność  gwarancyjna, jest 

niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze 

fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na 

szczegółową datę produkcji sprzętu.” 
Odpowiedź: 

Nie. 
 

Pytanie 3 
„dot. projektu umowy – załącznik nr 4 – pkt. 6.7.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów pkt. 6.7.1 na następujący: 

„Dokonać bezpłatnej naprawy usterki, wady zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od 

przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z poza granic RP 

w terminie do 14 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia”?” 

Odpowiedź: 
Tak. 
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Pytanie 4 
„dot. projektu umowy – załącznik nr 4 – pkt. 6.7.2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów pkt. 6.7.2 na następujący: 

„Przystąpić do usunięcia wady/usterki w terminie 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia w dni robocze”?” 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 5 

„dot. zapisów SWZ- rozdział IX, oraz załącznika nr 1 do SWZ – „Oferta” 

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis dotyczący terminu realizacji zamówienia tak aby był tożsamy z zapisami 

projektu umowy – zał. nr 4 do SWZ-pkt. 3.1. tj. w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy? Prosimy 

o naniesienie stosownych zmian do zapisów SWZ oraz załącznika nr 1 do SWZ „Oferta”.” 

Odpowiedź: 

Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni od daty podpisania umowy zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu, 

SWZ oraz Załącznikiem Nr 1 do SWZ. Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy pkt 3.1, który 

otrzymuje brzmienie:  

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego własnym środkiem 

transportu, na własne ryzyko w terminie  do 30 dni od dnia podpisania umowy.” 

 

 

 

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 

31.05.2022 r. 
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