
SPZOZ.271.1.2019                                                                                                     Liszki 07.11.2019 r. 

 

 

Wykonawcy 

Wszyscy 

 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40 ust.1  

i 2 oraz innymi, o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty 221 000,00 EUR, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843, 

kurs euro 4,3117 pn: Dostawa w ramach leasingu finansowego fabrycznie nowego klinicznego,  

cyfrowego ultrasonografu nr ref:  SPZOZ.271.1.2019  

 

Odpowiedz na zapytania do treści SIWZ 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 32-060 

Liszki 427 w terminie określonym przepisami ustawy udziela odpowiedzi na zapytania do treści 

SIWZ 

 

W dniu 05.11.2019 r. do zamawiającego wpłynęły zapytania do treści SIWZ w postępowaniu Dostawa 

w ramach leasingu finansowego fabrycznie nowego klinicznego,  cyfrowego ultrasonografu nr ref:  

SPZOZ.271.1.2019. Poniżej zamieszczam zapytania wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie nr 1: 

Uprzejmie proszę o dostosowanie zapisów §1 ust. j) IPU do warunków SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

W § 1 ust j.) IPU jak i w treści SIWZ w części 3 „Opis przedmiotu zamówienia” jest : „koszty napraw 

i przeglądów podczas użytkowania pojazdu ponosi Zamawiający poza okresem gwarancji producenta. 

Gwarancja wymagana to minimum 24 miesiące.” 

Winno być: „koszty napraw i przeglądów podczas użytkowania urządzenia ponosi Zamawiający poza 

okresem gwarancji producenta. Gwarancja wymagana to minimum 24 miesiące.” 

Jest to oczywista pomyłka drukarska w nazewnictwie ogólnym przedmiotu zamówienia do Umowy z 

wykonawcą zostanie zastosowany poprawny zapis uwzględniający słowo „urządzenie” ponieważ 

przedmiotem zamówienia nie jest pojazd a urządzenie.  

 

Pytanie nr 2: 

Zwracamy się z uprzejmą prośba o udostępnienie załącznika nr 1 do SIWZ. 

 

Odpowiedź: 

Załącznik nr 1 do SIWZ dostępny jest wraz z treścią SIWZ oraz pozostałymi załącznikami pod 

adresami: 

http://www.przychodnialiszki.pl/konkursy.php, 

https://bip.malopolska.pl/szozdrowotnej,a,1680891,dostawa-w-ramach-leasingu-finansowego-

fabrycznie-nowego-klinicznego-cyfrowego-ultrasonografu.html 

 

Pytanie 3: 

http://www.przychodnialiszki.pl/konkursy.php
https://bip.malopolska.pl/szozdrowotnej,a,1680891,dostawa-w-ramach-leasingu-finansowego-fabrycznie-nowego-klinicznego-cyfrowego-ultrasonografu.html
https://bip.malopolska.pl/szozdrowotnej,a,1680891,dostawa-w-ramach-leasingu-finansowego-fabrycznie-nowego-klinicznego-cyfrowego-ultrasonografu.html


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie załącznik nr 3 do SIWZ w wersji ostatecznej. 

 

Odpowiedź: 

Załącznik nr 3 do SIWZ dostępny jest wraz z treścią SIWZ oraz pozostałymi załącznikami pod 

adresami: 

http://www.przychodnialiszki.pl/konkursy.php, 

 https://bip.malopolska.pl/szozdrowotnej,a,1680891,dostawa-w-ramach-leasingu-finansowego-

fabrycznie-nowego-klinicznego-cyfrowego-ultrasonografu.html 

 

Pytanie 4: 

Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest 

zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz z 

dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które 

umożliwią przeprowadzenie takich czynności: 

- bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2016, 2017 i 2018; 

- bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec II kwartału 2019 zamiennie sprawozdanie 

wg. wzoru F01 za II kwartał 2019. 

 

Odpowiedź: 

Wymienione sprawozdania i bilanse można odnaleźć pod adresem: 

https://bip.malopolska.pl/szozdrowotnej,a,441721,samodzielnypubliczny-zaklad-opieki-

zdrowotnej.html 

w zakładce „Budżet i inwestycje” 

Natomiast w zakresie roku 2019 bilans oraz rachunek zysków i strat będzie zamieszczony po 

zakończeniu bieżącego roku budżetowego.  
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