
   

 

 

 

  
 

 

 

Kraków, 05.02.2016 
 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 

 

Dotyczty: przetargu nieograniczonego na dzierżawę separatora komórkowego wraz z zestawami umożliwiającymi 

wykonanie 500 zabiegów pobrania ubogoleukocytanego koncentratu krwinek płytkowych – UKKP (PLT) oraz 48 zabiegów 

pobrania granulocytów (PNM), nr sprawy: ZP-3/16  
 

 

Pytanie:   
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie separatora komórkowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 

2013 roku z ważnym przeglądem technicznym, na który Wykonawca zapewni gwarancję na cały okres użytkowania 

separatora? 

 

Odpowiedź: 

TAK 

 

Pytanie:   
 

Dotyczy zapisu § 4 ust 5 warunków umowy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę niniejszego 
zapisu: 

 
„§ 4 ust 5 Dostawca zobowiązuje się do rozpoczęcia usuwania awarii separatora komórkowego, o którym mowa w 
ust. 1 w terminie do 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii, a jeżeli usunięcie awarii nie jest możliwe w tym terminie to 
nie później niż 5 dni roboczych,  
a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy możliwość wydłużenia do 14 dni roboczych od daty 
rozpoczęcia naprawy, z zastrzeżeniem, że po tym terminie dostawca zobowiązuje się do dostarczenia we własnym 
zakresie i na własny koszt aparatu zastępczego” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

 
 
Pytanie:   

 
W związku z wprowadzaniem protokołów kompatybilnych z najnowszą wersją oprogramowania separatora, 
zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów pkt 4 preambuły do wzoru umowy i §1 ust. 1 b wzoru umowy oraz 
punktu 10 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do pkt. D SIWZ). 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na proponowane zmiany 



   

Pytanie:   
Czy w związku z wymogiem ubezpieczenia separatora przez Wykonawcę (§1 ust. 1c wzoru umowy) Zamawiający 

zamontuje na własny koszt wszystkie zabezpieczenia wymagane przez ubezpieczyciela do ubezpieczenia 

separatora? 

Odpowiedź: 

Dostawa i instalacja separatora ma się odbyć na własny koszt i we własnym zakresie Wykonawcy, w tym zabezpieczeń 

wymaganych przez ubezpieczyciela. Montaż wszelkich urządzeń i instalacji ma się odbywać w porozumieniu i po akceptacji 

Zamawiającego 

 

Pytanie:   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w części asortymentowo-cenowej, zgodnie z opisem Części E.3., uwzględnić 

jako osobną pozycję płyn ACD-A, wymaganego zgodnie z warunkami umowy §2 ust. 3? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę 

 

 

Jolanta Zatorska 


