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WSZYSCY 

 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego zestawu do 
videotorakochirugii w technologii 4 K, kamery do videotorakochirurgii i monitora video do 
zestawu videotorakochirurgicznego 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 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje 
treść zapytania wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 56 dni od podpisania 

umowy? 
Odp. : Bez zmian. 

  
2. Czy z uwagi na fakt, iż oferowany przez nas wózek aparaturowy (opis przedmiotu 

zamówienia, pozycje 41-43) jest wyrobem modułowym, dowolnie konfigurowalnym 
przez użytkownika, składającym się:  
- z modułu głównego wózka, który jest wyrobem medycznym oznakowanym CE w 
rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 
poz. 679) i posiada stawkę VAT 8%  
oraz  
- z modułów wyposażenia wózka takich jak półki, szuflada, uchwyt na butlę CO2, uchwyt 
kamery, szyna sprzętowa, nieoznakowanych znakiem CE, gdyż nie podlegają one pod 
ustawę o wyrobach medycznych i nie są objęte deklaracją zgodności, i posiadają stawkę 
VAT 23%, 
Zamawiający odstąpi o wymogu dostarczenia dokumentów potwierdzających 
oznaczenie znakiem CE oraz potwierdzających dopuszczenie do obrotu i używania dla 
wyrobów tzw. niemedycznych, nie podlegających ustawie z dnia 20 maja 2010 o 
wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) ? 
Odp.: Tak. 

3. Czy zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tyt. nieterminowej 
naprawy gwarancyjnej w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o takiej 
samej funkcjonalności?                

Odp. Bez zmian. 

 
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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