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Do oferentów 

 
 
Dotyczy: zapytania ofertowego nr M-2375-125/2022 na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego 
dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie” 

 

SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do zapytania ofertowego nr M-2375-125/2022 
wpłynęły poniższe zapytania: 

 
 
Pytanie nr 1 
dotyczy Załącznika nr 2 pkt 3 „WARUNKI SERWISU” – Zadanie 1 (Autorefraktometr z keratometrią), 
Zadanie 2 (Tonometr z pachymetrią), Zadanie 3 (Lampa szczelinowa z osłoną wraz ze stolikiem)  
Czy Zamawiający może doprecyzować, że czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta 
naprawa” odbędzie się w ciągu ≤ 72 godzin w dni robocze? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza że czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta 
naprawa” odbędzie się w ciągu ≤ 72 godzin w dni robocze. 
 
Pytanie nr 2  
 dotyczy rozdz. III. SWZ - Termin i realizacja zamówienia: 
Czy Zamawiający może wydłużyć termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od podpisania 
umowy? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wydłuż termin realizacji umowy do 8 tygodni od daty podpisania 
umowy pod warunkiem, że Wykonawca od dnia 01.09.2022r. na czas oczekiwania na dostawę 
wstawi urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż wymagane? 
  
 
Pytanie nr 3  
dotyczy rozdz. III. SWZ - Termin i realizacja zamówienia (Zadania 1 - Autorefraktometr z keratometrią i 
Zadania 3 - Lampa szczelinowa z osłoną wraz ze stolikiem): 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od podpisania umowy, 
przy czym na czas oczekiwania na dostawę Wykonawca wstawi urządzenie zastępcze o parametrach 
nie gorszych niż wymagane? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na termin realizacji do 8 tygodni od daty podpisania 
umowy pod warunkiem, że Wykonawca od dnia 01.09.2022r. na czas oczekiwania na dostawę 
wstawi urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż wymagane. 
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