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Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego
Dotyczy: przetargu nieograniczonym na usługi wykonywania okresowych przeglądów technicznych oraz naprawy sprzętu
oraz aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu działając w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.)
w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1 gr. 19:
Czy mógłbym uzyskać wyjaśnienie w sprawie zał nr 3 ( formularz oferty) dot. tabeli oferty odnośnie
zdania „Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia podano dodatkowy asortyment typu akumulator, czujniki to w
tabeli należy wycenić oddzielnie każdą z tych pozycji”.
W załączniku nr 1 do SIWZ podali Państwo np. w pakiecie 19 szacunkową wartość akumulatorów ( poniżej
część tabeli)

Typ urządzenia

Lp.

1.

Rok prod.

SEP 21S

Ilość
urządzeń

Szacunkowa ilość przeglądów i
konserwacji w okresie 24
miesiecy dla 1 urzadzenia

14

2

14

2

2000

Akumulator

Jaką kwotę wpisać : czy cena netto akumulatora x 14 x 2 ( czy też wartość 1 szt. akumulatora).
Odpowiedź Zamawiającego:
W kol. 6 należy wpisać wartość (cenę netto) 1 szt. akumulatora, a w kol. 9 należy wpisać wartość
wyliczoną wg: cena netto akumulatora x 14 x 2.
Grupa 19, Lp. 1 zawiera dwie pozycje tj. aparaturę i akumulator. Należy w kol. 6 formularza oferty wpisać w
oddzielnych wierszach cenę netto przeglądu 1 szt. aparatury oraz w wierszu poniżej - cenę wymiany 1 szt.
akumulatora.
Natomiast w kol. 9 należy wpisać wartość netto wyliczoną dla 14 szt. aparatury pomnożonej przez ilość
przeglądów dla aparatury tj. 2 i pomnożonych przez cenę jednostkową netto wpisaną w kol. 6. i w analogiczny
sposób wypełnić wiersz poniżej dla wymiany akumulatora.
W taki sposób należy wypełnić rubryki dla wszystkich 16 punktów w Grupie 19.
L.p.
Asorty
mentu

Typ urządzenia

1

2

Ilość
przeglądów w
Rok
okresie
produkcji J.m. Ilość
obowiązywania
umowy
3

4

5

Cena jednostkowa przeglądu Wartość przeglądów i konserwacji
i konserwacji urządzenia
w okresie obowiązywania umowy
(1 szt. urządzenia)
(24 miesiące)
netto

VAT%

brutto

6

7

8

netto
VAT
(kol. 4x5x6)
9

10

brutto
(kol. 9+10)
11

Wartość całkowita przeglądów i konserwacji
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia podano dodatkowy asortyment typu akumulator, czujniki to w
tabeli należy wycenić oddzielnie każdą z tych pozycji.

