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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 

 
WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej endoskopowej i 

operacyjnej 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm.) Zamawiający 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w związku z otrzymanymi 
pytaniami wykonawców udziela wyjaśnieo :  
 
Pyt. 1  
Dot. części 1, projekt umowy par. 6 ust. 2 
Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzania fabrycznie nowe, 
wyprodukowane nie wcześniej niż w  2017 r. (tak jak zostało to określone w OPZ zał. nr 3) 
kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz 
wolne od wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych? 
Odp.:  Tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu par. 6 ust. 2 projektu umowy 
 
Pyt. 2 
Dot. części 3 OPZ zał. Nr 3 do SIWZ (dot. wszystkich urządzeo w cz. 3), projekt umowy par. 6 
ust. 2 
Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzania fabrycznie nowe, 
wyprodukowane nie wcześniej niż w  2017 r. kompletne, o wysokim standardzie, zarówno 
pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolne od wad fizycznych (konstrukcyjnych) i 
prawnych? 
Odp.: Zamawiający dopuści urządzenia z datą produkcji określoną w opisie przedmiotu 
zamówienia załącznik nr 3 do siwz 
Pyt. 3  
Dot. projektu umowy par. 7 ust. 5 pkt 2) – częśd 1 i 3 
Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zobowiąże się do przystąpienia do usunięcia 
awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii przez 
Zamawiającego. Za przystąpienie do usunięcia awarii Zamawiający uzna działanie 
Wykonawcy, które ma doprowadzid do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy 
uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty 
osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy? 
Odp.: zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ 



 
Pyt. 4  
Dot. projektu umowy par. 7 ust. 5 pkt 3) – częśd 1 i 3 
Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zobowiąże się do niezwłocznego zakooczenia 
naprawy urządzenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu dokonania 
zgłoszenia oraz nie dłużej niż w terminie 15 dni roboczych od momentu dokonania zgłoszenia 
(w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych zza granicy)? 
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ 
Pyt. 5 
Dot. części 1 i 3 – SIWZ pkt. 3.3, formularza cenowego, projektu umowy par. 1 ust. 2 pkt. 1) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznych wyrobów (stawka VAT 23%) 
takich jak np. elementy wózka, wózek jezdny, akcesoria do ssaka, system archiwizacji badao 
z zestawem komputerowym, system raportujący do myjni, które nie posiadają dokumentów 
dopuszczających? 
Czy ze względu na zastosowanie innej stawki VAT niż pozostałego sprzętu wyrazi zgodę na 
dodanie w formularzu cenowym dodatkowej pozycji zawierającej wyroby niemedyczne? 
 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę 
Pyt. 6 
Prosimy o potwierdzenie, że kary wymienione w projekcie umowy par. 11 ust. 1 pkt.1-4 będą 
naliczane od wartości brutto danego pakietu. 
Odp.: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ 
 
Pyt. 7 
Dot. części 3 OPZ zał. nr 3 do SIWZ opis myjni endoskopowej pkt.17:  
Mając na uwadze, że system raportujący, który chcielibyśmy zaoferowad Zamawiającemu 
współpracuje z dwiema pojedynczymi myjniami endoskopowymi, uprzejmie prosimy o 
możliwośd zaoferowania 1 szt. systemu raportującego do dwóch myjni. Prosimy 
jednocześnie Zamawiającego o wydzielenie w formularzu cenowym pozycji "system 
raportujący do myjni - szt.1". 
Odp.: Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3 
potwierdza zastosowanie 1 systemu raportującego do 2 myjni endoskopowych. 
 
Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w formularzu cenowym wszystkich 
elementów  wchodzących w skład danego zestawu (zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia- zał. Nr 3 do siwz)- dotyczy części nr 1,2,3 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn. zm) Zamawiający Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie modyfikuje treśd SIWZ w ten sposób, że:  
- w załączniku nr 5 do SIWZ umowa- projekt § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „§ 6 
2. Dostarczone urządzanie będzie fabrycznie nowe, wyprodukowane w …… r. zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia zał. Nr 3 do siwz kompletne,  
o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolne od 
wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych.” 

 
Zamawiający 


