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MCLChPiG –Gr.IV A/23PN/2016 
 

Otwock, dn. 10.11.2016r 
 

 
Dotyczy :postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na dostawę Sprzętu  medycznego  znak 
sprawy 23 /PN/2016   
  
Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania : 

 
1.Załącznik nr 2.4 do SIWZ/UMOWY, pkt. 21:  
Celem ujednolicenia zapisów SIWZ, umowy i załącznika z opisem technicznym prosimy o potwierdzenie, że 
czas reakcji serwisu wynosi max. 2 w dni robocze zgodnie z zapisami par. 5 ust. 8 projektu umowy.  
 Odpowiedź Zamawiającego :  
Tak, Zamawiający potwierdza, że czas reakcji serwisu wynosi max. 2 w dni robocze zgodnie z zapisami par. 5 
ust. 8 projektu umowy, jednocześnie  ujednolicając  zapis w Załącznik nr 2.4 do SIWZ . 
 
2. Załącznik nr 2.4 do SIWZ/UMOWY, pkt. 23, Załącznik nr 5 do SIWZ, rozdz. 6 pkt. 5 ppkt 1) SIWZ:  
Celem ujednolicenia zapisów SIWZ, Załącznika nr 5 do SIWZ, rozdz. 6 pkt. 5 ppkt 1) SIWZ prosimy o 
potwierdzenie, że wymagana dostępność części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego 
serwisu pogwarancyjnego to min. 8 lat od daty dostawy aparatu – zgodnie z pkt. 23 załącznika nr 2.4 do 
SIWZ/UMOWY. 
Odpowiedź Zamawiającego :  
Tak, Zamawiający potwierdza, że wymagana dostępność części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz 
autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego to min. 8 lat od daty dostawy aparatu – zgodnie z pkt. 23 załącznika 
nr 2.4 do SIWZ/UMOWY jednocześnie  ujednolicając  zapis w Załącznik nr 5 do SIWZ oraz poprawiając 
omyłkę pisarska w rozdz. 6 pkt. 5 ppkt 1) SIWZ; Winno być : „Uzupełniony opis przedmiotu zamówienia – 
zgodnie z załącznikami 2.1,2.2,2.3,2.4 i 2.5 do SIWZ ” 
 
Pytanie 1 
Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: 
„W okresie gwarancji trzy wymiany tej samej części/podzespołu ( z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) 
powodują wymianę tej części/podzespołu na nowy.” ? 
Odpowiedź Zamawiającego :  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy . 
 
Pytanie 2 
Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas gwarancji na wymienione części lub podzespoły wynosił  
6 miesięcy ? 
Odpowiedź Zamawiającego :  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy . 
 
Pytanie 3 
Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas na naprawę urządzenia 5 dni roboczych liczony był  
od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu ( w okresie gwarancji kurierem  
na koszt Wykonawcy) ? 
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Odpowiedź Zamawiającego :  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy . 
 
Pytanie 4 
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% i odpowiednio z 
10% do 5% ? 
Odpowiedź Zamawiającego :  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy . 
 
Pytanie 5 
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ? 
Odpowiedź Zamawiającego :  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy . 
 
Pytanie 6 
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ? 
Odpowiedź Zamawiającego :  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy . 
 
Zadanie nr 2 VIDEOBRONCHOSKOP DIAGNOSTYCZNY 
 
Pkt. 9 
Czy Zamawiający dopuści videobronchoskop z dwoma programowalnymi przyciskami endoskopowymi? 
Odpowiedź Zamawiającego :  
, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. 
 
Pkt. 14 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu obrotowego konektora? Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie 
technologiczne, takie które w konsekwencji eliminuje ryzyko skręcenia światłowodu? 
Odpowiedź Zamawiającego :  
Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. 
 
Pkt. 15 
Czy Zamawiający ma na myśli podłączenie endoskopu do procesora za pomocą jednego konektora oraz 
podłączenie do źródła światła za pomocą jednego konektora? 
Odpowiedź Zamawiającego :  
Zamawiający rozumie przez to zastosowanie jednego konektora . 
 
Pkt. 17 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie własnego procesora obrazu HD kompatybilnego  
z: oferowanym videobronchoskopem? 
Odpowiedź Zamawiającego 
Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. 
 
VIDEOBRONCHOSKOP HDTV 
 
Pkt. 8 
Czy Zamawiający dopuści videobronoskop o kątach zagięcia końcówki góra/ dół min. 180/130 stopni? 
Odpowiedź Zamawiającego :  
Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. 
 
Pkt. 9 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu pierścienia rotacji? Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie 
technologiczne, takie które w konsekwencji eliminuje ryzyko skręcenia światłowodu? 
Odpowiedź Zamawiającego :  
Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. 
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Pkt. 11 
Czy Zamawiający dopuści videobronchoskop z dwoma programowalnymi przyciskami endoskopowymi? 
Odpowiedź Zamawiającego :  
Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. 
 
Pkt. 14 
Czy Zamawiający ma na myśli podłączenie endoskopu do procesora za pomocą jednego konektora oraz 
podłączenie do źródła światła za pomocą jednego konektora? 
Odpowiedź Zamawiającego :  
Zamawiający przez ten zapis rozumiekonektor zjednym gniazdem 
 
Pkt. 15 
Czy Zamawiający dopuści tylko zabezpieczenie wtyczki elektronicznej? Z doświadczenia wiemy, że zanurzanie 
wtyczki elektronicznej, po dłuższym czasie przynosi negatywny skutek dla aparatu m.in. korozję, przedwczesne 
zużycie elektroniki. 
Odpowiedź Zamawiającego :  
Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. 
 
Pkt. 16 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie własnego procesora obrazu HD kompatybilnego  
z oferowanym videobronchoskopem? 
Odpowiedź Zamawiającego :  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozostałe warunki nie ulegają zmianie . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego www.otwock-szpital.pl  


