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Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawy sprzętu 

jedno- i wielorazowego użytku do laparoskopii dla Specjalistycznego Szpitala im. E. 

Szczeklika w Tarnowie. 

W związku z zapytaniami jednego z Wykonawców o następującej treści: 

1. Dotyczy zapisów punktu 1.3.1 SIWZ. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie akcesoria 

typu uszczelki w pkt 8-11 nie będące wyrobem medycznym zgodnie z ustawą o wyrobach 

medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 876, z późn. zm.)? Akcesoria te 

stanowią wyposażenie wyrobu medycznego i są przeznaczone do stosowania z tymi 

wyrobami (narzędziami, trokarami), umożliwiają ich używanie zgodnie z zastosowaniem 

przewidzianym przez wytwórcę. 

2. Dotyczy zapisów pkt XIV SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu 

dostawy do 21 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, ze względu na czas potrzebny na 

sprowadzenie akcesoriów od niemieckiego producenta? 

 

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

Ad.1 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 

z  2015 poz. 2164) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

w następujący sposób: 

1/ zapis w pkt.IV.1.3.1 SIWZ o treści: 
„1.3.1 Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany 

asortyment  do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 

dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015 poz. 876, z późniejszymi zmianami),  które przedłoży 

Zamawiającemu na każde żądanie” 

zmienia na zapis o treści: 

„1.3.1 Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany 

asortyment  do obrotu i używania na terenie RP, przy czym w zakresie asortymentu 

zaoferowanego w poz.1-7 Załącznika Nr 1 do SIWZ - Formularza Cenowego zgodnie z 

ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015 poz. 876, z 

późniejszymi zmianami),  które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie” 

2/ zapis w pkt.XIV.2 SIWZ o treści: 
„2. Bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczane wyroby warunków 

dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 

20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015 poz. 876, z późniejszymi zmianami), terminów ważności nie 

krótszych niż 12 miesięcy od daty dostawy (dotyczy przedmiotu zamówienia ujętego w pozycjach: 

2, 3, 4, 6), jak również parametrów określonych przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 oraz 

zaoferowanych przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem Nr 1. Dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie do obrotu i używania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde 

żądanie.” 

zmienia na zapis o treści: 

„2. Bezwzględnie wymagane jest spełnianie przez dostarczane wyroby warunków 

dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, przy czym w zakresie asortymentu 

zaoferowanego w poz.1-7 Załącznika Nr 1 do SIWZ - Formularza Cenowego zgodnie z ustawą 
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o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015 poz. 876, z późniejszymi 

zmianami), terminów ważności nie krótszych niż 12 miesięcy od daty dostawy (dotyczy 

przedmiotu zamówienia ujętego w pozycjach: 2, 3, 4, 6), jak również parametrów określonych 

przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 oraz zaoferowanych przez Wykonawcę zgodnie z 

Załącznikiem Nr 1. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.” 

3/ zapis w pkt.III Formularza Ofertowego o treści: 
„Wykonawca gwarantuje, że towar stanowiący przedmiot zamówienia spełnia warunki 

dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych 

z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015 poz. 876, z późniejszymi zmianami), odpowiednie 

dokumenty przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. Dostarczane wyroby będą posiadały 

termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy (dotyczy przedmiotu zamówienia 

ujętego w pozycjach: 2, 3, 4, 6), oraz parametry określone przez Zamawiającego w Załączniku 

Nr 1 oraz zaoferowane przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem Nr 1.” 

zmienia na zapis o treści: 

„Wykonawca gwarantuje, że towar stanowiący przedmiot zamówienia spełnia warunki 

dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP, przy czym w zakresie asortymentu 

zaoferowanego w poz.1-7 Załącznika Nr 1 do SIWZ - Formularza Cenowego zgodnie z 

ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015 poz. 876, z 

późniejszymi zmianami), odpowiednie dokumenty przedłoży Zamawiającemu na każde 

żądanie. Dostarczane wyroby będą posiadały termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od 

daty dostawy (dotyczy przedmiotu zamówienia ujętego w pozycjach: 2, 3, 4, 6), oraz parametry 

określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 oraz zaoferowane przez Wykonawcę 

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.” 

3/ zapis w pkt.1 Załącznika Nr 4 do SIWZ o treści: 
„1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do  obrotu i 

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

(Dz.U. z 2015 poz. 876, z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na 

każde żądanie”  

zmienia na zapis o treści: 

„1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do  obrotu i 

używania na terenie RP, przy czym w zakresie asortymentu zaoferowanego w poz.1-7 

Załącznika Nr 1 do SIWZ - Formularza Cenowego zgodnie z ustawą o wyrobach 

medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2015 poz. 876, z późniejszymi zmianami), które 

przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie”  

Ad.2 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 

z  2015 poz. 2164) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

w następujący sposób: 

1/ zapis w pkt.XIV.1 SIWZ o treści: 
„1. Dostawy  przedmiotu  zamówienia   realizowane będą  loco  magazyn  Zamawiającego na  

koszt i  ryzyko  Wykonawcy, w okresie 12-miesięcy od daty  obowiązywania umowy, 

każdorazowo w  ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zgłaszał  

zapotrzebowanie telefonicznie lub faxem. Wykonawca realizował będzie zamówienie 

Zamawiającego w okresie do 7 dni kalendarzowych od jego zgłoszenia.” 

zmienia na zapis o treści: 

„1. Dostawy  przedmiotu  zamówienia   realizowane będą  loco  magazyn  Zamawiającego na  

koszt i  ryzyko  Wykonawcy, w okresie 12-miesięcy od daty  obowiązywania umowy, 
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każdorazowo w  ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie zgłaszał  

zapotrzebowanie telefonicznie lub faxem. Wykonawca realizował będzie zamówienie 

Zamawiającego w okresie do 14 dni kalendarzowych od jego zgłoszenia.” 

 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.1 i Ad.2 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 25.06.2016r. godz. 10:00 

            - otwarcie ofert w dniu 25.06.2016r. godz. 10:10 
oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

punkcie III.11, IV.1.3.1, IX.1, X.1, XIV.1, XIV.2, Załączniku Nr 4 do SIWZ, Formularzu 

Ofertowym oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 

W załączeniu Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz Formularz Ofertowy po dokonanej zmianie. 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


