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Kraków, data 26 sierpnia 2019 r. 

 
Dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. 

Znak postępowania A.I.271-12/19. 

 

 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
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 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

Pytanie: 

Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia do części nr 1.  Aparat do hemofiltracji, WARUNKI SERWISU pkt 4: 

Producent oferowanego przez nas urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną ze względu na wysoką 

trwałość podzespołów wymaga przeglądów serwisowych w odstępach 24-miesięcznych. Dlatego prosimy 

Zamawiającego o zgodę na powyższe rozwiązanie wraz z wykonaniem ostatniego przeglądu technicznego na 

miesiąc przed zakończeniem okresu gwarancji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Dotyczy Opis przedmiotu zamówienia do części nr 1.  Aparat do hemofiltracji, WARUNKI SERWISU pkt 10: 

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z powyższego wymogu. Sprzęt zakupiony od Wykonawcy to wyrób 

medyczny, za którego poprawne działanie Wykonawca, jako przedstawiciel Producenta, ponosi 

odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami, którzy na 

skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą odnieść uszczerbek na zdrowiu. Wygaśnięcie gwarancji na 

produkt nie oznacza, że automatycznie zmienia się jego natura określona przepisami prawa i, co za tym idzie, 

nie zmienia się natura odpowiedzialności produktowej. Pełny dostęp do opcji serwisowych jest możliwy tylko 

po uzyskaniu certyfikacji serwisowej, zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych 

i wymaganiami producenta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy, Zamawiający - związku 

z udzielonymi odpowiedziami - dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Pkt 16 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

„Oferty należy przesłać nie później niż do dnia 11 września 2019 r. godz. 11:00. 

Wykonawca zostanie powiadomiony o złożeniu oferty po terminie, która zostanie zwróconapo upływie terminu 

do wniesienia odwołania. 

 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na „miniPortalu” 

i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11 września 2019 r. godz. 12:00 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 12. 

(…)” 

 

Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 26/08/2019 r. 

 

 

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 


