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Nr sprawy: F Z-1 I 521 4 /SK/ 19 INOZ Katowice, dn. 17.07.2019 r

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie do zapytaria ofertowego na dostawę automatycznego defibrylatora
zewnętrznego (AED) wrazz usługą szkolenia.

Szanowni Państwo'
W związtu z prowadzonym w/w postępowaniem, do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które Zamawijący
podaje odpowiedŹ ponizej:

PYTANIE:
Dzień dobry
W związhl z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem nr Fz-|lszl4lsK/lglNoz prosimy o wyjaśnienie
rozbiężności w Państwa zapisach.
Napisali Państwo w wymaganiach i parametrach technicznychiŻ:

- Warunki gwarancji i rękojmi - Zamawiający wymaga: minimum 5 - letniej gwarancji producenta na
defibrylator; elektrody na minimum 2 - letniej gwarancji; bateria - gwarancja na minimum 200
wyładowań i gotowość minimum 4lata, waŻnoŚć batęrii minimum 4 lata.

Natomiast w umowię w * 5. ODPOWIEDZIALNoŚC SPRZEDAJĄCEGO Z TYTUŁLI GWARANCJI I
RĘKoJMI
1. SPRZEDAJĄCY udzięli gwarancji i rękojmi na dostarczoneurządzetia na następujących warunkach:

a) minimum 5 - lętnia gwarancja producenta na defibrylator;
b) elektrody na minimum 2,5 - letniej gwarancji;
c) batęria - gwarancja na minimum 200 wyładowań i gotowość minimum 5 lat;
d) ważność baterii minimum 5 lat.
Tęrmin gwarancji będzie liczony od daty odbioru,,przedmiotu umowy''. Powyższa grł'arancja nie obejmuje
uszkodzeń wynikłych z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsfugi urządzenia oraz części i matęriałów
eksploatacyjnych.

Informację te nie pokrywają się. Prosimy o doprecyzowanie jakich parametrów Zamawiający wymaga?

oDPowIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:
Zamawiaiący informujeo iżwewzorze umowy (za|acznik nr 2 do zapytania ofertowego) nastąpiła omyłka.

Prawidłowy zapis to:
2, SPRZEDAJĄCY udzieli gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzelia na następujących warunkach:
a) minimum 5 - letnia gwarancja producenta na defibrylator;
b) elektrody na minimum 2 - letniej gwarancji;
c) bateria - gwarancja na minimum 200 wyładowań i gotowoŚć minimum 4lata;
d) ważność baterii minimum 4lata.
Termin gwarancji będzie liczorry od daty odbioru ,,przedmiotu umowy''. Powyższa glł'arancja nie obejmuje

uszkodzeń wynikłych z uŻytkowania niezgodnego z instrukcją obsfugi urządzenia oraz części i matęriałów
eksploatacyjnych.

Zamawiaiacy informuię. iz termin składania ofert nię ulega zmianię i upływa dnia 23.07.2019r.

Z poważaniem,
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