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WSZYSCY 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na dostawę  i instalację bronchoskopu, bronchofiberoskopów oraz 
wideolaryngoskopów 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 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 
 

Pytanie nr 1 
dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pkt. 2 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do 
następującej treści: 

„Średnica zewnętrzna sondy max.: 6,1 mm.”? 
Odp.: TAK. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą 
niezwłocznie zamieści na swojej  stronie internetowej. 
 
Pytanie nr 2 
dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pkt. 3 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do 
następującej treści: 

„Średnica zewnętrzna końcówki max.: 6,2 mm.”? 
Odp.: TAK. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą 
niezwłocznie zamieści na swojej  stronie internetowej. 
 
Pytanie nr 3 
dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pkt. 4 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do 
następującej treści: 

„Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego min.: 2,8 mm.”? 
Odp.: TAK. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą 
niezwłocznie zamieści na swojej  stronie internetowej. 
 
Pytanie nr 4 
dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pkt. 7 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu do 
następującej treści: 

„Rotacja sondy lewo/prawo min.: 120 stopni.”? 
Odp.: TAK. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą 
niezwłocznie zamieści na swojej  stronie internetowej. 

 
Pytanie nr 5 
dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w pkt. 15(Inne) wyrazi zgodę na modyfikację 
zapisu do następującej treści: 



„W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać w ramach dostawy usługi 
serwisowe  (obejmującej koszt dojazdu, robocizny, materiałów i części zamiennych) 
naprawy endoskopu, także w przypadku, gdy konieczność naprawy jest wynikiem usterki 
na skutek wady ukrytej, a nie eksploatacyjnego zużycia endoskopu lub jego części 
(podzespołu). Podać ilość wymaganych przeglądów i odstępy czasowe między przeglądami 
w okresie gwarancji.”? 
Odp.: TAK. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą 
niezwłocznie zamieści na swojej  stronie internetowej. 
 
Pytanie nr 6 
dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pkt. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
bronchofiberoskopu bez funkcji obrazowania w standardzie HDTV? 
Odp.: Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą niezwłocznie 
zamieści na swojej  stronie internetowej. 
 
Pytanie nr 7 
dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pkt. 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
bronchofiberoskopu bez jednostopniowego wodoodpornego złącza elektrycznego? 
Odp.: Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą niezwłocznie 
zamieści na swojej  stronie internetowej. 
 
Pytanie nr 8 
dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w pkt. 12(Inne) wyrazi zgodę na modyfikację 
zapisu do następującej treści: 
„W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać w ramach dostawy usługi 
serwisowe  (obejmującej koszt dojazdu, robocizny, materiałów i części zamiennych) 
naprawy endoskopu, także w przypadku, gdy konieczność naprawy jest wynikiem usterki 
na skutek wady ukrytej, a nie eksploatacyjnego zużycia endoskopu lub jego części 
(podzespołu). Podać ilość wymaganych przeglądów i odstępy czasowe między przeglądami 
w okresie gwarancji.”? 
Odp.: TAK. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą 
niezwłocznie zamieści na swojej  stronie internetowej. 
 
Pytanie nr 9 
dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pkt. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
bronchofiberoskopu bez funkcji obrazowania w standardzie HDTV? 
Odp.: Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą niezwłocznie 
zamieści na swojej  stronie internetowej. 
 
Pytanie nr 10 
dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pkt. 11 wyrazi zgodę na zaoferowanie 
bronchofiberoskopu bez jednostopniowego wodoodpornego złącza elektrycznego? 
Odp.: Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą niezwłocznie 
zamieści na swojej  stronie internetowej. 
 
Pytanie nr 11 
dot. załącznik do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pkt. 12(Inne) wyrazi zgodę na modyfikację 
zapisu do następującej treści: 
„W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać w ramach dostawy usługi 
serwisowe  (obejmującej koszt dojazdu, robocizny, materiałów i części zamiennych) 
naprawy endoskopu, także w przypadku, gdy konieczność naprawy jest wynikiem usterki 
na skutek wady ukrytej, a nie eksploatacyjnego zużycia endoskopu lub jego części 



(podzespołu). Podać ilość wymaganych przeglądów i odstępy czasowe między przeglądami 
w okresie gwarancji.”? 
Odp.: TAK. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści siwz, którą 
niezwłocznie zamieści na swojej  stronie internetowej. 

 
Pytanie nr 12 
dot. załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 6 ust. 2 na zapis 
następującej treści: 
„W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca 
zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie do pięciu dni 
roboczych od daty zgłoszenia.” 
Odp. Bez zmian. 
 
Pytanie nr 13 
dot. załącznik nr 6 do SIWZ – projekt umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 5 ust. 9 na zapis 
następującej treści: 
„Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji max 14 dni roboczych. W przypadku 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia trwającego dłużej niż 10 dni roboczych (od 
momentu zgłoszenia tej nieprawidłowości Wykonawca zapewni w ciągu max 72 godzin(w 
dni robocze) nieodpłatnie sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych lub 
lepszy.”? 
Odp. Bez zmian. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 
siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 
termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.  
 
Zmianę treści siwz Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP, 
niezwłocznie udostępni na stronie internetowej www.szpitalodrodzenie.pl oraz na 
Platformie zakupowej  https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl . 
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ds. Pielęgniarstwa i Administracji  
 
mgr Helena Brzozowska  
  

 


