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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację kolonoskopu oraz 
insuflatora CO2 wraz z wyposażeniem do wieży endoskopowej. 
 

WYJAŚNIENIE NR 1    
 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 dotyczy zapisów SIWZ, rozdział  VIII, punkt 3.1  
Czy w przypadku zaoferowania produktu który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu 
ustawy o wyrobach medycznych - dotyczy poz. nr 5 w załączniku nr 2 (MAJ-1666 Półka na UCR do wózka WM-
NP2). Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – rozdział  VIII, punkt 3.1? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów określonych w rozdziale I pkt. VIII ppkt. 3.1. do wyrobów, które 
nie są wyrobem medycznym. Informacje powyższą Zmawiający zamieścił w SIWZ. Wykonawca zanim zada 
pytanie proszony jest o dokładne zapoznanie się z treścią SIWZ. 
 
Pytanie 2 - dotyczy do formularza oferty  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego tj. rozbicia ceny w przypadku produktów z 
VAT 8% i 23% ( dotyczy produktu - MAJ-1666 Półka na UCR do wózka WM-NP2 – stawka vat 23%). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyrazi zgody na modyfikację formularza cenowego, gdyż Zamawiający nie stworzył formularza 
cenowego tylko formularz oferty. Wykonawca, jeżeli ma taką potrzebę, może sam stworzyć i dołączyć do oferty 
załącznik z cenami jednostkowymi. 
 
Pytanie 3 - dotyczy załącznika nr 2 do formularza oferty pkt. nr 11 oraz wzoru umowy Par. 1 pkt. 1   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Sprzętu fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż 
w 2017 roku ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 4 - dotyczy wzoru umowy Par. § 5 punkt „a” 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 5 ust. a na następujący:  
a) nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta gwarancyjnych usterek sprzętu; w przypadku 
stwierdzenia wad elementu zestawu lub podzespołu najpóźniej po trzeciej naprawie gwarancyjnej  tego samego 
elementu zestawu lub podzespołu następuje wymiana na fabrycznie nowy sprzęt lub element zestawu; 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 5 - dotyczy wzoru umowy Par. § 5 punkt „e” 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 5 ust. e na następujący:  
 e) w przypadku awarii sprzętu i naprawy trwającej dłużej niż pięć dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest w 
okresie gwarancji nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu na czas naprawy sprzęt zastępczy ewentualnie element 
zestawu, który spowoduje sprawne działanie sprzętu; dostawę i późniejszy odbiór sprzętu zastępczego ewentualnie 
elementu zestawu, jego montaż i uruchomienie oraz późniejszy demontaż Wykonawca jest zobowiązany 
przeprowadzić na własny koszt; 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 6 - dotyczy wzoru umowy Par. § 5 punkt „i 
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: 
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„ i) w innych przypadkach niż określone w lit. h, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 
wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać, jak również o okres, w którym 
Zamawiający korzystał ze sprzętu zastępczego.” ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zrezygnuje. 
 
Pytanie 7 - dotyczy wzoru umowy Par. § 5 punkt „g” 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 5 ust. g na następujący:  
g) dostawa sprzętu zastępczego ewentualnie elementu zestawu oraz wszelkie czynności prowadzące do jego 
uruchomienia Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić w taki sposób, by Zamawiający mógł korzystać ze 
sprzętu zastępczego najpóźniej w szóstym dniu roboczym od zgłoszenia awarii; 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 8 - dotyczy wzoru umowy Par. 10 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 10 ust. 1 na następujący:  
a) w przypadku opóźnienia w przekazaniu sprzętu w rozumieniu § 3 niniejszej umowy – w wysokości 0,2 % za 
każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1, 
b) w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad sprzętu w terminie określonym w § 5 ust. 1 lit. c) 
niniejszej umowy – w wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy 
określonej w § 6 ust. 1, 
c) w przypadku nieprzystąpienia do wykonania przeglądów technicznych, określonych w określonych w § 5 ust. 1 
lit. d) umowy, w terminach wymaganych przez producenta (oraz wpisanych w paszporcie) – w wysokości 0,5% 
wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1, 
d) w przypadku niedostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego w terminie określonym w § 5 ust. 1 lit.g) 
niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy określonej w 
§ 6 ust. 1, 
e) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego – w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia; 
f) z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 
wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 9 - dotyczy wzoru umowy Par. 10 ust. 1 pkt. b)  
Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy Zamawiający nie 
będzie naliczał kar umownych, o których mowa Par. 10 ust. 1 pkt b) 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych, jeżeli Wykonawca dostarczy, w terminach wymaganych umową, 
sprzęt zastępczy.  
 
Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert: 
- składanie ofert do 13-07-2018 r. do godz. 09.30, 
- otwarcie ofert: 13-07-2018 r. o godz. 10.10. 
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 
 

Z poważaniem 
                Podpis w oryginale 

 
 
 
 
Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka 
Tel. 91 466 10 86 


