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W S Z Y S C Y 
 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  

nieograniczonego na dostawę  i instalację videobronchofiberoskopów na  potrzeby 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem 
 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przekazuje treść 
zapytania wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu: 
 

1. Dot. projektu umowy Par. 5 ust. 2 
Prosimy o wydłużenie terminu do 7 dni roboczych. 
Odp. Bez zmian. 

2. Dot. projektu umowy par. 6 ust. 2 pkt. b) 
Prosimy o dodanie zapisu „w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego zgodnie z 
zapisami umowy, kara nie zostanie naliczona” 
Odp. Bez zmian. 

 
3. Czy Zamawiający w pkt. 3) 4. SIWZ wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego: 

„Oferta powinna zawierać informacje na temat możliwości serwisowania sprzętu, w 
tym wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego 
przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z ustawą o 
wyrobach medycznych.  W przypadku awarii sprzętu w okresie objętym gwarancją 
wykonawca odpowiada zarówno za serwis sprzętu u zamawiającego lub jeśli 
zachodzi taka potrzeba- za transport sprzętu do punktu naprawy. Czas usunięcia 
awarii w okresie gwarancji max 10 dni. W przypadku nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu urządzenia trwającego dłużej niż 10 dni roboczych (od momentu 
zgłoszenia tej nieprawidłowości), Wykonawca zobowiązany jest w ciągu max 72 
godzin podstawić nieodpłatnie sprzęt zastępczy o takich samych parametrach 
technicznych lub lepszy. 
 
Na zapis następującej treści: 

„Oferta powinna zawierać informacje na temat możliwości serwisowania sprzętu, w 
tym wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego 
przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z ustawą o 
wyrobach medycznych. W przypadku awarii sprzętu w okresie objętym gwarancją 
wykonawca odpowiada zarówno za serwis sprzętu u zamawiającego lub jeśli 
zachodzi taka potrzeba- za transport sprzętu do punktu naprawy. Czas usunięcia 
awarii w okresie gwarancji max 12 dni (roboczych). W przypadku nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu urządzenia trwającego dłużej niż 12 dni roboczych (od momentu 
zgłoszenia tej nieprawidłowości), Wykonawca zobowiązany jest w ciągu max 72 
godzin (w dni robocze), podstawić nieodpłatnie sprzęt zastępczy o takich samych 
parametrach technicznych lub lepszy.”? 
 



Odp. Bez zmian. 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu projektu umowy w § 5 ust. 

9: 

„W przypadku naprawy przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni w ciągu max 72 
godzin nieodpłatnie sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych lub 
lepszy..” 
 
Na zapis następującej treści: 
„W przypadku naprawy przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni w ciągu max 72 
godzin (w dni robocze) nieodpłatnie sprzęt zastępczy o takich samych parametrach 
technicznych lub lepszy.”? 

Odp. Bez zmian. 

5. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ 
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pkt. 9 i 10 opisał tą 
samą funkcjonalność urządzenia, ale w inny sposób? 

Odp.: TAK 

6. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ 
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pkt. od 14 do 20 
opisał parametry mini sondy USG? 

Odp.: TAK 

7. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ 
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pkt. 10 dopuści 
urządzenie o parametrze rotacji sondy endoskopu prawo: 120 ºlewo: 120 º, co daje 
obrót sondy w zakresie 240°? 

Odp.: TAK 

 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienie do 
siwz, stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin 
wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.  
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