
1 
 

 
SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

tel. centrala: (+48 12)     428  73 00 
tel. sekretariat: (+48 12) 428  73 04 
fax: (+48 12) 425-12-28 

 
e-mail: office@kcr.pl 

http://www.kcr.pl 

NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 
                                          
                           Kraków, 5 czerwca 2012 r. 
 
Dotyczy:  „Świadczenie usług polegających na obsłudze serwisowej aparatów RTG i urządzeń 

współpracujących” 
 
  
 

WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU 
ZNAK A.I.271-30/12 

 
 
 
I. 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że w 
przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu 
oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby obsługa serwisowa następujących pozycji: 
7. ExPACS Serwer Archiwizacji 
8. Stacja medyczna 1 
9. Stacja RIS 1 
10. Stacja RIS 2 
nie obejmowała oprogramowania w/w urządzeń, a jeżeli nie, czy istnieje ewentualna możliwość wydzielenia 
do osobnego zadania pozycji 7, 8, 9 i 10 ?   
Odpowiedź do pytanie 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ i załączniku nr 3 wzór umowy, 
przedmiotem zamówienia jest obsługa aparatów RTG i urządzeń współpracujących w zakres nie wchodzi 
serwis, obsługa oprogramowania. 
 
Pytanie 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ewentualne wydłużenie terminu składania ofert. Nasz prośba wynika z 
faktu przypadającej tuż przed terminem otwarcia ofert dużej liczby dni wolnych od pracy. 
Odpowiedź do pytanie 
Zamawiający nie wyraża zgody 
 
II. 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 Ustawy, Zamawiający informuje, że modyfikuje treść 
SIWZ  
 
Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ wzoru umowy, w taki sposób, że: 

a) Dotychczasowa treść § 5 ust 1 a) otrzymuje brzmienie: 
Miesięczna kwota wynagrodzenia za usługi wymienione w § 3 a), b), c) (bez części zamiennych) 
wynosi .................................. zł brutto (słownie: .................................... .) w tym podatku VAT w 
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wysokości .................. zł (słownie: ...........................................) oraz kwota netto 
............................. zł (słownie: ............................................................)  
b) Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca za usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 a), b), c) będzie wystawiał miesięczne 
faktury na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 
 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 
 
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania 

zawiadomienia. 
 
 
 
         Z poważaniem 
          

    Dyrektor  
        Krakowskie Centrum Rehabilitacji 
        Teresa Zalewińska - Cieślik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 
 
 
 
 
 

 
 


