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Wszyscy Wykonawcy 
 
 
 
 
ZP- 2283 /18 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do badań endoskopowych przewodu 

pokarmowego (znak sprawy: Z/27/PN/17). 

 
 
 

W związku z wpłynięciem od Wykonawcy zapytań 
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi: 

 
 
 
Pytanie nr 1   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznych produktów (wyposaŜenia) takich jak 
np. elementy wózka do zestawu urządzeń endoskopowych i zrezygnuje z konieczności dołączania dla 
nich dokumentów wymienionych w SIWZ Rozdz. VI.4  ( tj. dokumenty dopuszczające do obrotu 
zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych)  oraz wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego 
w tym zakresie (dodanie pozycji dla wyrobów niemedycznych ze stawką VAT 23% w poz. nr 6)  ?  
Odp. Tak , Zamawiający wyraŜa zgodę , co poparte zostało następującym zapisem w SIWZ : 
„ Oferowany przedmiot zamówienia, stanowiący wyroby medyczne  musi być dopuszczony do obrotu i 
do uŜywania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 
2017 r.  poz. 211 ze zm.)”. Zapis w pkt. VI. 4 odnosi się równieŜ do przedmiot zamówienia, 
stanowiącego  wyroby medyczne.    
JeŜeli jakaś część składowa przedmiotu zamówienia nie jest wyrobem medycznym, oczywistym jest, 
Ŝe nie jest w tym przypadku wymagany przedmiotowy dokument. 
W sytuacji, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia z róŜnymi stawkami podatku 
VAT, w formularzu cenowym powinien uwzględnić ten fakt. 
 
Pytanie nr 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie 
wcześniej niŜ w 2017r. ?  
Odp. Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
Pytanie nr 3 – dotyczy Rozdz. XVI pkt. 3. Warunki gwarancji i serwisu  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu dotyczącego czasu naprawy na następujący: 
- maksymalny czas naprawy nie moŜe być dłuŜszy niŜ 5 dni roboczych w przypadku drobnych 
awarii oraz nie dłuŜszy niŜ 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających sprowadzenia 
części z zagranicy- liczony od daty zgłoszenia 
Odp.  Tak, Zamawiający wyraŜa zgodę i zmienia w pkt. XVI. 3 zapis:  



 
 

 

„ maksymalny czas naprawy nie moŜe być dłuŜszy niŜ 7 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia”  
na następujący:   
„maksymalny czas naprawy nie moŜe być dłuŜszy niŜ 5 dni roboczych w przypadku drobnych 
awarii oraz nie dłuŜszy niŜ 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających sprowadzenia 
części z zagranicy- liczony od daty zgłoszenia” 
 
Pytanie nr 4 – dotyczy Rozdz. XVI pkt. 3. Warunki gwarancji i serwisu  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu dotyczącego sprzętu zastępczego na następujący: 
- w przypadku czasu naprawy przekraczającego 7 dni roboczych Wykonawca dostarczy w terminie do 
3 dni roboczych po upływie wyznaczonego terminu, sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niŜ 
zaoferowany 
Odp.  Tak, Zamawiający wyraŜa zgodę i zmienia w pkt. XVI. 3 zapis:  
„ w przypadku czasu naprawy przekraczającego 7 dni roboczych Wykonawca dostarczy w terminie 24 
godzin po upływie wyznaczonego terminu, sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niŜ 
zaoferowany” 
na następujący:   
„w przypadku czasu naprawy przekraczającego 7 dni roboczych Wykonawca dostarczy w 
terminie do 3 dni roboczych po upływie wyznaczonego terminu, sprzęt zastępczy o parametrach 
nie gorszych niŜ zaoferowany” 
 
Pytanie nr 5 – dotyczy Rozdz. XVI pkt. 3. Warunki gwarancji i serwisu  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu dotyczącego napraw na następujący 
 - wymianę bez odrębnej zapłaty podzespołu lub elementu – w przypadku trzykrotnej 
naprawy gwarancyjnej dotyczącej tego podzespołu lub elementu 
Odp.  Tak, Zamawiający wyraŜa zgodę i zmienia w pkt. XVI. 3 zapis:  
„ wymianę bez odrębnej zapłaty podzespołu lub elementu – w przypadku trzykrotnej interwencji 
naprawczej dotyczącej tego  podzespołu lub elementu.” 
na następujący:   
„wymian ę bez odrębnej zapłaty podzespołu lub elementu – w przypadku trzykrotnej 
naprawy gwarancyjnej dotyczącej tego podzespołu lub elementu” 
 
Pytanie nr 6 – dotyczy Rozdz. XVI pkt. 3. Warunki gwarancji i serwisu  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu dotyczącego napraw na następujący: 
- obowiązkowe przeglądy techniczne wg zaleceń producenta i naprawy gwarancyjne wraz z zalecaną 
wymianą materiałów i części, bez odrębnej zapłaty w okresie obowiązywania 
gwarancji, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji 
Odp. Tak, Zamawiający wyraŜa zgodę i zmienia w pkt. XVI. 3 zapis: 
„obowiązkowe przeglądy techniczne wg zaleceń producenta i naprawy wraz z zalecaną wymianą 
materiałów i części, bez odrębnej zapłaty w okresie obowiązywania gwarancji, ostatni z tych 
przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji” 
na następujący:  
obowiązkowe przeglądy techniczne wg zaleceń producenta i naprawy gwarancyjne wraz z 
zalecaną wymianą materiałów i części, bez odrębnej zapłaty w okresie obowiązywania 
gwarancji, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji 
 
Pytanie nr 7 – dotyczy Rozdz. XVI pkt. 5. Warunki gwarancji i serwisu  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu dotyczącego kar umownych pkt. 1.2) na 
następujący:  



 
 

 

2) za zwłokę w naprawie sprzętu 0,5 % wartości netto sprzętu podlegającego naprawie za kaŜdy dzień 
zwłoki 
3) za zwłokę w dostarczeniu sprzętu zastępczego, w wysokości 0,5 % wartości netto sprzętu 
podlegającego naprawie za kaŜdy dzień zwłoki 
Odp. Tak, Zamawiający wyraŜa zgodę i zmienia w pkt. XVI. 5 zapis:  
„5.  Kary umowne. 

1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: 
1)  za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości netto niezrealizowanej 
części umowy za kaŜdy dzień zwłoki; 
2) za zwłokę w naprawie sprzętu 0,5 % wartości netto przedmiotu umowy za kaŜdy dzień 
 zwłoki  
3) za zwłokę w dostarczeniu sprzętu zastępczego, w wysokości 0,5 % wartości netto 
 przedmiotu umowy za kaŜdy dzień zwłoki  
  2. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy o parametrach nie gorszych 
od sprzętu będącego przedmiotem umowy, Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych o 
których mowa w ust. 1 pkt 2). 
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wartości netto 
wynikającej ze złoŜonej oferty 
4. Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonych kar 
umownych” 

na następujący:  
„5.  Kary umowne. 

1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: 
1)  za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości netto niezrealizowanej 
części umowy za kaŜdy dzień zwłoki; 
2) za zwłokę w naprawie sprzętu 0,5 % wartości netto sprzętu podlegającego naprawie za 
 kaŜdy dzień zwłoki  
3) za zwłokę w dostarczeniu sprzętu zastępczego, w wysokości 0,5 % wartości netto 
 sprzętu podlegającego naprawie za kaŜdy dzień zwłoki  
  2. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy o parametrach nie gorszych 
od sprzętu będącego przedmiotem umowy, Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych o 
których mowa w ust. 1 pkt 2). 
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wartości netto 
wynikającej ze złoŜonej oferty 
4. Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonych kar 
umownych” 

 


