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W WARSZAWIE Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8
www.bip.brodnowski.pl
FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53
NIP 5242688913
REGON 141983460
Warszawa, dnia 12.03.2019 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie autoryzowanego serwisu dla urządzeń HPE
MSB/PN/29/03/2019,

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp.
z o.o. działając jako pełnomocnik Województwa Mazowieckiego w załączeniu przesyła
zapytania Wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie
W związku z ogłoszonym postępowaniem nr MSB/PN/29/03/2019 na świadczenie usługi
autoryzowanego serwisu urządzeń HPE
Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania.
1. W formularzu ofertowym proszą Państwo o wycenę
Łączną wartość netto:………………………... (tj. cena netto za 1 miesiąc świadczenia usługi x
32 miesięcy)
Łączną wartość brutto :………………………. (tj. cena brutto za 1 miesiąc świadczenia usługi x
32 miesięcy)
Natomiast Projekt umowy załącznik nr 4 do SIWZ § 1 pkt 4 opisany :
Usługa ma być dostępna w terminie ….. dni od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 30
września 2021.
W związku z powyższymi zapisami proszę o określenie czy serwis urządzeń ma trwać do dnia
30 września 2021?
Czy serwis urządzeń ma trwać 32 miesiące od dnia podpisania umowy?
Informacje są niezbędne do ustalenia przez producenta prawidłowej wyceny serwisów
urządzeń HPE.

Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 16.1. SIWZ:
W formularzu oferty należy podać wartość netto i brutto oraz stawkę i kwotę podatku VAT
za realizację zamówienia w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia, przyjmując
wyłącznie na potrzeby oceny i porównania ofert, że okres świadczenia usługi będzie wynosił 32
miesiące.
Faktyczny okres świadczenia usługi i wysokość wynagrodzenia będzie wynikał z ofert Wykonawcy
i zawartej umowy. Umowa wejdzie w życie po uruchomieniu usługi zgodnie z ofertą Wykonawcy,
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a wynagrodzenie będzie wynikało z okresu faktycznie świadczonej usługi. Wiążące dla Stron
będzie wynagrodzenie miesięczne zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie.
Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

Powyższe oznacza, że serwis urządzeń będzie trwał do dnia 30 września 2021 od dnia
uruchomienia usługi. Jak wyżej opisano, termin 32 miesiący został wskazany wyłącznie na
potrzeby oceny i porównania ofert.

...................................................................
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby której powierzono wykonanie
czynności w postępowaniu)
……………………………….
(akceptacja Wiceprezesa Zarządu)
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