
                                                                             Zamość, dnia 31 stycznia 2018r.

AG.ZP 3320.57.17. .18  

Dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ, zmiana terminów. 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul.  Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art.  38 ust.  1, 2  informuje, że wpłynął wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na  dostawę videokolonoskopu.
Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór Umowy

1.  §  7  ustęp  3.  Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  modyfikację  poprzez  dodanie:  „z
wyjątkiem  sytuacji,  w  których  wykonawca  zapewni  zastępczy  przedmiot  umowy”
Zamawiający  zgodnie  z  zapisami  §  9  ustęp  4  nakłada  na  sprzedającego  obowiązek
dostarczenia zastępczego przedmiotu umowy, w przypadku przedłużającej się naprawy w
terminie  określonym  w  tym  samym  ustępie.  Dostarczenie  równorzędnego  sprzętu
zastępczego zagwarantuje Zamawiającemu możliwość wykonywania badań i ciągłości pracy,
a więc nie będzie podstaw do naliczania kar umownych w takim wypadku.  

 Wyjaśnienie: Tak.

2.§ 9 ustęp 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu liczony był w dniach
roboczych (aby wynosił nie dłużej niż 72 godziny w dni robocze)?

Wyjaśnienie: Tak.

3.  §  9  ustęp  12.  Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  gwarantowany okres  dostępności
części zamiennych wynosił minimum 8 lat?  

Wyjaśnienie: Tak. 

4.§ 13 ustęp 4.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby rozwiązanie umowy mogło nastąpić w
przypadku opóźnienia w realizacji umowy  przekraczającego 14 dni roboczych?

Wyjaśnienie: Tak.

5. § 9 ustęp 14. Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej w zakresie powołania na §10, a
powinno być § 9 i jednoczesne skorygowanie numeracji następnych paragrafów (w dół).

Wyjaśnienie:  §9  ustęp  14  otrzymuje  brzmienie:  „W  przypadku  rozbieżności  między
zapisami niniejszego §9, a kartą gwarancyjną sprzętu pierwszeństwo mają zapisy niniejszego
paragrafu”. Kolejne paragrafy to: §10, §11, §12, §13, §14.

6. Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy (punkt 2) oraz Załącznik nr 6 do
SIWZ – Wzór Umowy (§9 ustęp 4). Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin naprawy
wynosił:  5  dni  roboczych  od  dnia  przesłania  urządzenia  do  autoryzowanego  serwisu  w
przypadku drobnych napraw, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy
12 dni roboczych? Urządzenie będące przedmiotem zamówienia to wysoce specjalistyczny
sprzęt  medyczny  podporządkowany  wymogom  szeregu  aktów  prawnych  krajowych  i
unijnych  (ustawa  o  wyrobach  medycznych,  MDD  93/42  EEC).  Każdorazowa  naprawa
urządzenia,  musi,  ze  względu  na  odpowiedzialność  producenta  wobec  użytkownika  i
pacjenta  (odpowiedzialność  za  produkt  niebezpieczny  art.  4491-11 KC),  doprowadzić  do
przywrócenia stanu urządzenia zgodnego z deklaracją zgodności.
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Wyjaśnienie: Tak, ale w przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 7 dni roboczych
Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wstawienia  aparatu  zastępczego.  Załącznik  nr  5
Oświadczenie Wykonawcy  pkt  2,  tiret  6 otrzymuje brzmienie:  „ – czas oczekiwania na
usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji będzie wynosił nie dłużej niż 5 dni roboczych i
będzie  liczony  od  dnia  przesłania  urządzenia  do  autoryzowanego  serwisu  w  przypadku
drobnych  napraw (w okresie  gwarancji  przesyłka  kurierska  na  koszt  Wykonawcy),  a  w
przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski będzie wynosił  nie dłużej
niż 12  dni roboczych. W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 7 dni roboczych
Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia aparatu zastępczego”.   §9 ust. 4 zdanie 2 i 3
otrzymuje  brzmienie  „Czas  oczekiwania  na  usunięcie  uszkodzenia  w  okresie  gwarancji
będzie wynosił nie dłużej niż 5 dni roboczych (dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni  wolnych  od  pracy)  i  będzie  liczony  od  dnia  przesłania  urządzenia  do
autoryzowanego  serwisu  w przypadku drobnych napraw (w okresie  gwarancji  przesyłka
kurierska na koszt Wykonawcy), a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza
granic Polski będzie wynosił  nie dłużej niż 12  dni roboczych. W przypadku przedłużającej
się naprawy powyżej 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do wstawienia aparatu
zastępczego”.   

 Ulegają zmianie wyznaczone terminy.  Obowiązujące terminy to:

- termin składania ofert  – 06 lutego 2018 r. godz. 11:00, 
- termin otwarcia ofert – 06 lutego 2018 r. godz. 12:00.

Wprowadza się również zmianę w treści SIWZ str. 8 dotyczącą  oznakowania ko-
perty zawierającej ofertę. Koperta powinna być oznakowana: „Przetarg nieograni-
czony – dostawa videokolonoskopu. Nie otwierać przed  06 lutego 2018 r.  12:00.” 

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek 
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