
 

Sejny, dnia 16.12.2016 r.  

 

Numer sprawy:  11/ZP/2016                     

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu medycznego 

 z podziałem na dwa zadania. 

 

 

Wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości 

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, działając na 

podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.jedn.: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące 

zgłoszonych w postepowaniu zapytań i wątpliwości.     

 

Zadanie nr 1 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od dnia 

podpisania umowy? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych  z 25 % 

wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku na 0,5 % wartości brutto umowy za 

każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu sprzętu zastępczego na czas naprawy? Obecna 

wysokość kary umownej  jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w 

wykonaniu umowy.  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego naliczania kar umownych 

z tytułu  opóźnienia w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji z 1 % wartości brutto umowy na 0,5 % wartości brutto reklamowanego sprzętu? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych  z 1 % na 0,2% 

wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu przedmiotu umowy? 

Obecna wysokość kary umownej  jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych 

uchybień w wykonaniu umowy.  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

5. Prosimy o wydłużenie czasu usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw w 

przypadku kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części 

zamiennych lub podzespołów w okresie gwarancyjnym z max. do 3 dni do 14 dni. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 



6. Czy Zamawiający dopuści resektoskop kompatybilny z optyką endoskopową: średnica 4 

mm, 30 stopni, długość 300 mm? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletnego resektoskopu z optyką: średnica 4 

mm, 30 stopni, długość 300 mm? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga jak w SIWZ. 

 

Pytanie odnośnie załącznika nr 1 do SIWZ 

1. Czy Zamawiający usunie wpis w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy pkt. 12 

       „koszt serwisowania brutto z niezbędną wymianą podzespołów w okresie 12 miesięcy 

(roczny koszt eksploatacji urządzenia) wyniesie ………... zł brutto”.  Koszt serwisowania 

to nie to samo co koszt eksploatacji. Na koszt eksploatacji ma wpływ kilka czynników 

m.in. częstość użycia, sposób dezynfekcji i sterylizacji, czego oferent nie jest w stanie 

określić i wyliczyć.  

Odpowiedź. Zamawiający pod pojęciem roczny koszt eksploatacji urządzenia miał na 

myśli koszt serwisowania brutto z niezbędną wymianą podzespołów w okresie 12 

miesięcy. Jeżeli taki koszt nie występuje, Wykonawca otrzyma najwyższą liczbę pkt.                                                 

 

Pytanie odnośnie umowy 

1. Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy urządzenia do 30 dni po podpisaniu umowy, 

ponieważ oferowane urządzenia sprowadzane są na zamówienie z zagranicy. 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 

Zadanie nr 1 - resektoskop 

Punkt nr 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania resektoskop z płaszczem zewnętrznym 

rozmiar 26 Charr, w części dystalnej 11 rzędów otworów, oznaczenie kolorystyczne żółte? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

Punkt nr 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania resektoskop z płaszczem wewnętrznym 

rozmiar 24 Charr, mocowanie na zatrzask, obrotowy, część dystalna szara, oznaczenie 

kolorystyczne żółte? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

Punkt nr 6. Czy optyka posiadana przez Zamawiającego ma mocowanie typu Storz? 

Odpowiedź. Tak. 

Punkt nr 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania resektoskop z elementem aktywnym 

z uchwytem zamkniętym, miejscem na palec mały i duży, uchwyt w kolorze czarnym (kolor 

uchwytu nie ma znaczenia przy pracy)? 

Odpowiedź. Uchwyt zamknięty a dla palca wskazującego i małego otwarty. 

Punkt nr 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania resektoskop z wprowadzeniem złącza 

przewodu od góry? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

Punkt nr 17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania resektoskop z elektrodami z 

oznaczeniem żółtym i niebieskim? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 

1. Prosimy zamawiającego w ramach usługi serwisowej o dopuszczenie wymiany 

niesprawnego urządzenia w ciągu 48 h na urządzenie zastępcze na cały okres rozpatrzenia 



reklamacji lub naprawy. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że jest to jedyna opcja 

serwisu dostępna u producenta urządzenia. 

       W przypadku pozytywnej odpowiedzi Zamawiającego na powyższe pytanie, prosimy o 

doprecyzowanie punktu B oceny ofert. Prosimy o doprecyzowanie jak należy odnieść się 

do rocznego kosztu eksploatacji urządzenia jeśli on nie występuje. 

Odpowiedź. Zamawiającego w ramach usługi serwisowej dopuszcza wymianę 

niesprawnego urządzenia w ciągu 48 h na urządzenie zastępcze na cały okres rozpatrzenia 

reklamacji lub naprawy. Zamawiający pod pojęciem roczny koszt eksploatacji 

urządzenia miał na myśli koszt serwisowania brutto z niezbędną wymianą podzespołów 

w okresie 12 miesięcy. Jeżeli taki koszt nie występuje, Wykonawca otrzyma najwyższą 

liczbę pkt.                                                 

 

1. Czy Zamawiający w Zadaniu 2 dopuści wideolaryngoskop o następujących cechach: 

- wideolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o 

przekątnej 2.5” , 

- Wyświetlacz LCD obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji 45 stopni, 

- Kamera CMOS 

- Źródło światła LED 

- Urządzenie zasilane baterią litową ( bez możliwości doładowania ) o standardowym czasie 

działania ok. 250 min. , wyświetlany wskaźnik pozostałego czasu działania baterii, wraz z 

urządzeniem zostaną dostarczone 2 baterie litowe  

- Migający wskaźnik wyczerpania baterii wskazujący na konieczność jej wymiany, 

- Waga urządzenia 200g, 

-  Ochrona IPx7, 

- Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku typu Macintosh ( Mac ) wykonane z 

medycznego polimeru w rozmiarach 2,3,4 – wraz z urządzeniem zostanie dostarczonych po 

20 sztuk łyżek w rozmiarze 3 i 4, 

 - Dostępne łyżki przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach, 

rozmiar 3 ( specjalny kształt łyżki – typ MAX X , nie wymagają kanału tylko standardowej 

prowadnicy do rurek intubacyjnych ), wraz z urządzeniem zostanie dostarczonych 10 sztuk 

łyżek do bardzo trudnej intubacji w rozmiarze 3 

- urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2016 ,  

- do urządzenie dołączona instrukcja obsługi, konserwacji i sterylizacji w języku polskim,  

- certyfikat CE lub świadectwo rejestracji wyrobu medycznego, 

- urządzenie i opakowanie nie zawiera lateksu 

- urządzenie łatwe w dezynfekcji – możliwość zanurzenia w płynie wideolaryngoskopu  wraz 

z ekranem ( bez baterii ) lub sterylizacja w całości w autoklawie 

 - możliwość sterylizacji baterii tlenkiem etylenu 

  Odpowiedź. Zamawiający wymaga  urządzenia o parametrach zgodnych z SIWZ. 

 

 


