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..............................................................  

Znak: AE/ZP-27-22/16                              Tarnów, 2016-03-09 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawę 

urządzenia do ultradźwiękowego cięcia i koagulacji tkanek 1 sztuka oraz zestawu 

do wykonywania badań bronchoskopowych składającego się z 2 sztuk 

videobronchoskopów, 1 sztuki monitora medycznego, systemu archiwizacji obrazu 

i procesora wizyjnego. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 
 

1. Dotyczy Pakiet 1, pkt. IV.1.3.1 SIWZ oraz Formularz ofertowy pkt. II, Oświadczenie 

Załącznik Nr 4 pkt. 1 do SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 

niemedycznego dodatkowego wyposażenia (materiały dodatkowe: klucz dynamometryczny), 

który nie posiada dokumentów wymienionych w pkt. IV.1.3.1 oraz na wyłączenie tego 

produktu z oświadczenia pkt. 1 (zał nr. 4)? 

2. Dotyczy pkt.XV. ppkt.10 SIWZ - Ogólne warunki umowy  - Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na wydłużenie terminu naprawy, w przypadku gdy istnieje konieczność sprowadzenia 

części zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych? 

3. Dotyczy pkt. XV. Ppkt 10 SIWZ - Ogólne warunki umowy - Prosimy o wykreślenie 

zapisu, że w przypadku zlecenia naprawy innemu podmiotowi (osobie trzeciej) Wykonawca 

będzie za nią odpowiedzialny, gdyż odpowiedzialność za wykonanie naprawy musi ponosić 

podmiot jej dokonujący. „(…) Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej 

usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania 

jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.  

4. Dotyczy pkt.XV. ppkt.10 SIWZ - Ogólne warunki umowy - Prosimy o dodanie zapisu: 

„(…) Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej, posiadającej autoryzację 

producenta danego sprzętu, usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy (…)”. 

Urządzenia 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 449
1-11 

KC), doprowadzić do przywrócenia stanu urządzenia 

zgodnego z deklaracją zgodności. Tak więc Wykonawca nie może odpowiadać za działania 

serwisów nieautoryzowanych. 

5. Dotyczy pkt.XV. ppkt. 11 a) SIWZ - Ogólne warunki umowy - Prosimy o dodanie, że 

wymiana całego urządzenia będzie przysługiwała w przypadku dokonania trzech napraw 

gwarancyjnych tego samego podzespołu/modułu (w przypadku wymiany lub naprawy 

wadliwego modułu/podzespołu wymiana urządzenia nie jest konieczna). 

6. Dotyczy pkt. XV. Ppkt. 11 d) SIWZ - Ogólne warunki umowy - Ze względu na 

bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów prosimy o dodanie zapisu (…) na koszt 

Wykonawcy osobom trzecim, posiadającym autoryzację producenta danego sprzętu.” 

7. Dotyczy pkt.XV. ppkt 11 e) SIWZ - Ogólne warunki umowy - Prosimy o wykreślenie 

tego punktu, ponieważ w okresie rękojmi Wykonawca ma obowiązek każdorazowo 
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przywrócić urządzenie do pełnej sprawności wobec czego nie istnieją przesłanki do 

obniżenia wynagrodzenia – wady zostaną usunięte. 

8. Dotyczy pkt.XV. ppkt.14 c) SIWZ - Ogólne warunki umowy -  Prosimy o obniżenie kary 

umownej do 10% wartości umowy brutto. 

9. Dotyczy pkt. XV. Ppkt.19 SIWZ - Ogólne warunki umowy -  Prosimy o wykreślenie 

zapisów, gdyż w przypadku niewykonania zamówienia Zamawiający może odstąpić od 

umowy z winy wykonawcy i  naliczyć karę umowną (zgodnie z pkt. 14 c)) Wskazany zapis 

typowy jest dla umów, których przedmiotem są dostawy sukcesywne. 

10.  Prosimy o informację czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę 

kapitałową. 

11. Dotyczy części I GENERATOR Załącznik Nr 7.1 do SIWZ - Czy Zamawiający dopuści 

zaoferowanie generatora przeznaczonego do pracy z przetwornikami piezoelektrycznymi 

oraz ultradźwiękowymi narzędziami chirurgicznymi przeznaczonymi do cięcia i koagulacji 

tkanki miękkiej w chirurgii laparoskopowej i ogólnej (otwartej), jak również w chirurgii 

endoskopowej, laryngologicznej, ginekologicznej i urologicznej oraz w obrębie klatki 

piersiowej, w  którym dzięki zastosowaniu innowacyjnych i unikalnych rozwiązań 

technologicznych  częstotliwość pracy  we wszystkich zastosowaniach wynosi 36 kHz a moc 

dostarczana została ograniczona do maksimum 80W. Sterowanie pracą urządzenia możliwe 

jest zarówno z zastosowaniem przełącznika nożnego jak i z rękojeści narzędzia roboczego, w 

tym wypadku do wybrania mocy wystarcza jeden przycisk na rękojeści. Aktywacja narzędzia 

ze stanu „stand-by” do stanu pracy odbywa się także przy pomocy wyłącznika na rękojeści 

narzędzia. Rękojeść narzędzia skonstruowana z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i 

ergonomii pracy umożliwia wygodną pracę zarówno prawo jak i leworęcznym operatorom. 

Generator współpracuje z przetwornikiem piezoelektrycznym połączonym z falownikiem 

wielorazowego użytku, którego żywotność wynosi 250 minut ciągłej pracy oraz z 

jednorazowymi ukształtowanymi do różnego rodzaju zabiegów ( do wyboru) narzędziami 

roboczymi  do zabiegów laparoskopowych i do chirurgii klasycznej. Przecinanie i koagulacja 

tkanki stanowią jedną czynność. Generator wyposażony w funkcję monitorowania 

poprawności działania przetwornika piezoelektrycznego oraz transmisji ultradźwięku. 

Sygnalizacja akustyczna, wizualna oraz przerwanie pracy generatora w razie  

       nieprawidłowości w działaniu. 

12. Dotyczy części II Materiały Eksploatacyjne -Wykonawca w zawiązku z wnioskiem 

pisanym w pytaniu nr 1 prosi o dopuszczenie do zaoferowania materiałów eksploatacyjnych : 

      Autoklawowalny,  ultradźwiękowy, wielorazowy przetwornik piezoelektryczny do narzędzi  

o średnicy 5mm zintegrowany z kablem którego żywotność wynosi 250 minut ciągłej 

aktywacji. 

      Jednorazowe  nożyczki przeznaczone do cięcia i scalania tkanek oraz naczyń o średnicy do 5 

mm, długie, wygięte, średnica 5mm, długość 400mm, uchwyt pistoletowy, do laparoskopii  

w ilości umożliwiającej wykonanie 40 zabiegów. 

      Taca do sterylizacji dedykowana na wielorazowe ultradźwiękowy przetwornik 

piezoelektryczny o wymiarach umożliwiających jednoczesną sterylizację kompletu narzędzi 

      i osprzętu do jednego zabiegu. 

Wykonawca zaznacza, że do przygotowania proponowanych narzędzi do zabiegu  nie są 

wymagane ani potrzebne żadne dodatkowe narzędzia  jak np. uchwyty czy klucze 

dynamometryczne. 

Wykonawca gwarantuje i zapewnia realizację pozostałych wymagań Zamawiającego  

opisanych w części  IV  „POZOSTAŁE WYMAGANIA ”  bez zmian. 
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13. Dotyczy pkt.XV. ppkt. 10 oraz 11d) SIWZ - Ogólne warunki umowy - Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na wykreślenie zapisów o powierzeniu osobie trzeciej usunięcia usterek i wad 

lub dokonania naprawy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy w przypadku, gdy na czas 

naprawy odbywającej się ponad terminy określone w pkt. 10, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach tożsamych lub lepszych? 

14. Dotyczy pkt.XV. pplkt.14 d) SIWZ - Ogólne warunki umowy - Czy w przypadku 

dostarczenia sprzętu zastępczego (o parametrach tożsamych lub lepszych) na czas naprawy 

wydłużającej się ponad terminy określone w pkt. 10, Zamawiający wyrazi zgodę na 

nienaliczanie kar umownych z pkt. 14d? 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad. 1  

Zgodnie z zapisem zawartym w pkt. IV.1.3.1 SIWZ, pkt. II Formularza Ofertowego, pkt.XV.2 

SIWZ oraz w pkt.1 Załącznika Nr 4 do SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał 

niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane w Pakiecie Nr 1 urządzenie do obrotu i 

używania na terenie RP zgodnie z ustawą  o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. 

(Dz.U. z 2015r), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. Tym samym Zamawiający 

wymaga, aby zaoferowane urządzenie tj. generator oraz materiały eksploatacyjne wielorazowe 

stanowiące integralną część tego urządzenia, były wyrobem medycznym. Powyższy wymóg nie 

dotyczy zaoferowanych przez Wykonawcę wraz z urządzeniem materiałów dodatkowych tj. 

autoklawowalnego, wielorazowego klucza dynamometrycznego do narzędzi o średnicy 5mm. W 

związku z powyższym pytanie jest bezpodstawne. 

Ad. 2, Ad.3, Ad.5, Ad.7-Ad.9 oraz Ad.13-Ad.14 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach                 

Rozdziału XV pkt. 10 (w zakresie ujętym w pytaniu 2, 3 i 13),  Rozdziału XV pkt. 11a), 11d) (w 

zakresie ujętym w pytaniu 13), Rozdziału XV pkt. 11e), 14 c), 14d) i 19 SIWZ – „Ogólne 

warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ad. 4 i Ad.6 

Zamawiający zmienia zapis pkt.XV.10 SIWZ z zapisu o treści: „Wykonawca zobowiązany jest 

do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny 

koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego – maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli 

usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie 

wykonania czynności wskazanych w pkt.11, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie 

trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania 

jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z 

powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej 

przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.” na zapis o treści: „Wykonawca zobowiązany jest do 

usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, 

a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego – maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli 

usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie 

wykonania czynności wskazanych w pkt.11, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie 

trzeciej, posiadającej autoryzację producenta danego sprzętu, usunięcia tych usterek i wad lub 

dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na 
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koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty 

uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji. ” 

Ponadto Zamawiający zmienia zapis pkt.XV.11 d) SIWZ z zapisu o treści: „d) powierzenia 

usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, 

podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim” na zapis o 

treści: „powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego 

elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim 

posiadającym autoryzację producenta danego sprzętu” 

Ad.10 

Zamawiający informuje, iż nie znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową. 

Ad. 11  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 12 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

1/  w Formularzu Ofertowym usuwa zapis dotyczący pkt.III.2 o treści: „2. Wysokość 

odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty - ....................... w stosunku rocznym (nie wyższe niż 

ustawowe, w przypadku odsetek w wysokości aktualnie obowiązujących odsetek ustawowych 

należy wpisać „odsetki ustawowe”).”. Numeracja punktów po usunięciu ppkt.2 w pkt.III 

Formularza Ofertowego pozostaje bez zmian. 

           2/ w pkt.XV – Ogólne warunki umowy - usuwa zapis dotyczący pkt.17   o treści: „17. Za 

nieterminową zapłatę należności Wykonawca może  naliczać odsetki w wysokości  

................................. w skali roku”. Numeracja punktów po usunięciu ppkt.17 w pkt.XV SIWZ 

pozostaje bez zmian. 

W związku z powyższą zmianą treści SIWZ Zamawiający informuje, iż w przypadku 

konieczności naliczenia odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty, Wykonawcy przysługiwały będą 

odsetki ustawowe, o których mowa  w art.8 ust.1 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403 z póź.zm) tj. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych. 

 

W związku z powyższą zmianą treści SIWZ oraz odpowiedzią udzieloną w Ad.4 i Ad.6 

działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający przedłuża termin składania i  otwarcia  ofert na: 

           -  składanie ofert do dnia 30.03.2016r godz. 10:00 

            - otwarcie ofert w dniu 30.03.2016r godz. 11:00 

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

punkcie III.11, V, X.1, XI.1, XV, Formularza Ofertowego oraz zmiany ogłoszenia o 

zamówieniu. 

 

W załączeniu Formularz Ofertowy po dokonanej zmianie.  

 
Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


