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Wykonawcy - wg rozdzielnika
Wszyscy zainteresowani

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Specjalista ds.
Zamówień Publicznych
tel./fax (33) 499 18 10
zp@szpitalbystra.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę dla potrzeb CPiT w Bystrej sprzętu medycznego w ramach
realizacji programu MZ pt. „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego
raka płuca – doposaŜenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii.
W związku ze złoŜonymi zapytaniami dotyczącymi treści siwz, stosownie do art. 38 ust 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Centrum Pulmonologii i
Torakochirurgii w Bystrej wyjaśnia:

Pytania do Zadania nr 1: Videobronchoskop
Pytanie nr 1
Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści Videobronchoskop posiadający ”Średnicę kanału roboczego
3,2 mm, posiadający średnicę zewnętrzną zgodną ze specyfikacją?”
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza Videobronchoskopu posiadającego średnicę kanału roboczego
3,2 mm.
Pytanie nr 2
Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści Videobronchoskop posiadający „Średnica zewnętrzna sondy
max. 6,4mm?”
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza Videobronchoskop posiadający średnica zewnętrzna sondy max.
6,4mm.
Pytanie nr 3
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas na usuniecie usterki/awarii liczony był od momentu
dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt
Wykonawcy) ?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraŜa zgody.
Zamawiający dopuści w zakresie zadania nr 1 i 5 opcję, w której czas na usunięcie
usterki/awarii liczony będzie od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego
serwisu po wcześniejszej pisemnej rezygnacji z przyjazdu w celu zdiagnozowania
usterki/awarii. Zamawiający zobowiązuje się wysłać kurierem uszkodzony sprzęt na koszt
Wykonawcy następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia usterki/awarii.
Pytanie nr 4
Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by faktura została dostarczona w terminie 7 dni ?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraŜa zgody z uwagi na warunki umowy z Ministerstwem Zdrowia
dofinansowującym zakup.
Pytanie nr 5
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1a
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,1%
wartości brutto niedostarczonej części umowy za kaŜdy dzień zwłoki ?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej.
Pytanie nr 6
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1b
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenia wysokości kary umownej z 500 zł na 200 zł ?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej.
Pytanie nr 7
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1c
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 300 zł na 100 zł ?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej.
Pytanie nr 8
Dotyczy Rozdz. III pkt 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŜenie terminu realizacji
do 4 tygodni od daty zawarcia umowy?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydłuŜenie terminu dostawy z uwagi na warunki umowy
z Ministerstwem Zdrowia dofinansowującym zakup.
Pytanie nr 9
Dotyczy SIWZ rozdz. III pkt 2d. Czy zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 19.02.2013 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający wyrazi
zgodę na przedstawienie innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia?
Odpowiedź
Zamawiający wyraŜa zgodę.
Zgodnie z zapisem rozdz. VII pkt 1 ppkt 4) SIWZ, zamawiający wymaga na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu złoŜenia między innymi następującego
dokumentu: opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Pytanie nr 10
Dotyczy załącznika nr 3, zadanie nr 1, pkt 6: prosimy o dopuszczenie aparatów wyposaŜonych
w bezpieczne złącza umoŜliwiające pracę głowicy endoskopu w trakcie badania bez
konieczności stosowania dodatkowej rotacji przewodu?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza aparaty wyposaŜone w bezpieczne złącza umoŜliwiające pracę
głowicy endoskopu w trakcie badania bez konieczności stosowania dodatkowej rotacji
przewodu.
Pytanie nr 11
Dotyczy załącznika nr 3, zadanie nr 1 pkt. 14: Prosimy o moŜliwość rezygnacji z wymogu
testera manometrycznego. Jako producent wysokiej jakości sprzętu rekomendujemy
stosowanie testów zanurzeniowych jako bardziej wiarygodnych.
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza moŜliwość złoŜenia oferty na videobronchoskopy z niezaleŜnym
testerem stosowanym do testów zanurzeniowych w ilości 1 szt. na dwa aparaty w zamian za
videobronchoskopy z testerami manometrycznymi.
Pytanie nr 12
Dotyczy załącznika nr 3, zadanie nr 1, pkt 15: Czy Zamawiający oczekuje filtrowania wiązki
światła za pomocą filtra optycznego, czy jako cyfrowe przetworzenie obrazu?
Odpowiedź
Zamawiający oczekuje dostawy aparatu, który będzie współpracował z jedną z opisanych
funkcji.
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Pytanie nr 13
Dotyczy załącznika nr 3, zadanie nr 1: Czy Zamawiający będzie wymagał aby aparaty
posiadały bezpieczne demontowalne, rozbieralne i autoklawowalne przyłącze ssaka
umoŜliwiające dokładną dekontaminację i zmniejszenie ryzyka zakaŜenia kolejnego pacjenta?
Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga, aby aparaty posiadały bezpieczne demontowalne, rozbieralne i
autoklawowalne przyłącze ssaka.
Pytanie nr 14
Dotyczy załącznika nr 3, zadanie nr 5. Prosimy o moŜliwość zaoferowania sprzętu z
gwarancją dostępności części zamiennych w okresie 8 lat od zakończenia produkcji
oferowanego modelu?
Odpowiedź
Zamawiający w zakresie zadania nr 5 dopuszcza zaoferowanie sprzętu z gwarancją
dostępności części zamiennych w okresie 8 lat od zakończenia produkcji oferowanego
modelu.
Pytanie nr 15
Dotyczy wzoru umowy paragraf 6 ust. 1a: Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniŜenie kary
umownej za zwłokę w realizacji zamówienia w zakresie dostawy do 0,3% łącznej wartości
brutto umowy, za kaŜdy dzień zwłoki?
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraŜa zgody na obniŜenie kary umownej.
Pytanie nr 16
Dotyczy wzoru umowy paragraf 6 ust. 1c: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części
zapisu ustępu 1c na następujący „(…) w wysokości 0,5% wartości naprawionego sprzętu za
kaŜdy dzień opóźnienia (…)”
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę części zapisu.
Pytanie nr 17
Prosimy o udzielenie informacji: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w
spółkę kapitałową?
Odpowiedź
Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową.

W zakresie, w którym udzielone odpowiedzi na zapytania zmodyfikowały warunki
zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, naleŜy je traktować
jako zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonaną na podstawie art. 38 ust 4
ustawy. W związku z tym w treści oferty, w szczególności w tej części, która jest
przygotowywana w oparciu o formularze stanowiące integralną część siwz, naleŜy dokonać
odpowiednich zmian.

Dyrektor
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
Urszula Kuc
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