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Na podstawie art. 3 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych
22010
r. Dz. U. Nr I 13, poz.759 ze zm.), udzielam wyjaSniefl na zadane pytania:
0.t.

PYTANIE I
Donc4v pkt 8:
,,2 uvvagi na fakt, i2 Zamawiajqcy wymaga, aby zaoferowany endoskop zapewnial bezpoiredniry i
bezpiecznqwsp6lpracq z dotychczas posiadanym procesorem i ir6dlem iwiatla, prosimy o podanie z
jakim torem wizyjnym ma wsp1lpracowat zooferowany gastroskop. "

ODPOWIEDZ
Procesor wizyjny: CV-165

Nr 7021819 EVIS EXERAII.Zrodlo {wiatla: CLE-I65 Nr 7011458 EVIS

EXERA II.

PYTANIE 2
Doncmpkt 16:
,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq, aby dostawa sprzetu zastQpczego nastqpowala do 48 godzin w dni
robocze od zgloszenia? "

ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 3
o \tc 4v pr oj e ktu um owv :
,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq, aby czas reakcji serwisu wynosil 48 godzin w dni robocze? "

D

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy zmienia zapis $ 2 ust.2 projektu umowy, kt6ry otrzymuje brzmienie: ,,Czas

reakcji serwisu - 48 godziny w dni robocze od zgloszenia.
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PYTANIE 4
Doqtczv orqi ektu umow)t :

,,Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq, aby wymiana sprzQtu na nowy nastqpowala po 3 naprawach
gwaranclljnych tego samego podzespolu? "

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy zmienia zapis $ 2 ust. 4 projektu umowy, kt6ry otrzymuje brzmienie:
,,Maksymalnahczbanapraw gwarancyjnych uprawniajEcado wymiany podzespolu sprzgtu na
nowy - 3 naprawy uszkodzefi tego samego podzespolu uniemozliwiaj4ce wykorzystanie
sprzEtu w pelnym zakresie."
PYTANIE 5
Dot.vc4v pkt 3:
,,Czy Zamawiajqcy dopuici irednicq zewnqtrznq wziernika 8,5 mm? Oferowany wymiar jest
parametrem ws.kazujqcym na lepszy komfort pacjenta podczas badania. "
ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 6
Dot_vc4t pkt 6:
,,Czy Zamawiajacl dopuici zaoferowania endoskopu o dlugoici roboczej I100 mm?"
ODPOWIEDZ
Tak.

PYTANIE 7
Dotycqtpkt l0:
,,Czy Zamawiajqcy dopuSci szczypce biopsyjne o dlugoici roboczej lB0 cm? "

ODPOWIEDZ
Tak.
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