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

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

Znak: AE/ZP-27-70/18                                            Tarnów, 2018-09-27 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawę kardiotokografu 2 
sztuki dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. 
 
W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści: 
1. Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głowic kardio wodoszczelnych 

w standardzie IP68. 
2. Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drukarki o szerokości papieru 

min. 112 mm. 
3. Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt. 13 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co ma na myśli pod pojęciem 

„minimum 3 wartości”. O jaki rodzaj wartości chodzi Zamawiającemu?  
4. Dotyczy Formularza Cenowego - Prosimy Zamawiającego o zgodę na uwzględnienie w tabeli formularza 

cenowego dwóch pozycji o odrębnej stawce VAT tzn. aparatu KTG (8%) oraz wózka pod KTG (23%).  
5. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt 10 - Prosimy Zamawiającego o zmianę pkt 10 

Ogólnych warunków umowy zawartych w SIWZ na: „Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w 
ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego - maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli 
usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, 10 dni roboczych od 
dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność, 14 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia jeśli istnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych spoza Unii Europejskiej.” 

6. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt 13 - Prosimy Zamawiającego o zmianę pkt 13 
Ogólnych warunków umowy zawartych w SIWZ na: „Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji 
urządzenia o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 10 dni roboczych.” 

7. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt 14 - Prosimy Zamawiającego o zmianę pkt 14 
Ogólnych warunków umowy zawartych w SIWZ na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 
w wysokości:  
a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w 
terminie umownym, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

   b) 2 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi 
w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,  

   c) 5 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy,  

   d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:  
   - dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,  
   - dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamych parametrach na 

żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,                
   - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po 

dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,  
   w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
   Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego 

wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.” 
8. Dotyczy Rozdziału XV Ogólne Warunki Umowy pkt 24 -Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w 

pkt 24 nie zaszła omyłka i punkt ten nie powinien dotyczyć zachowania tajemnicy przez Zamawiającego.  
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Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1 
Zamawiający dopuści również zaoferowanie głowic kardio wodoszczelnych o klasie odporności IP68. 
Ad.2 
Zamawiający dopuści również zaoferowanie urządzenia z drukarką o szerokości papieru minimum 112 mm.  
Ad.3 
Zamawiający informuje, iż sformułowanie „minimum 3 wartości” oznacza trzy różne stałe czasy 
rejestrowania procesów kardio i toco np. 5 min, 10 min, 15 min. 
Ad.4 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 
poz.1579 z póź.zm.), wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
następujący sposób: 
1/ w pkt.IV.1.4.3.1 SIWZ zapis o treści:  
„1.4.3.1 Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot 
zamówienia do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde 
żądanie (według Załącznika Nr 4 do SIWZ).” 
zmienia na zapis o treści: 
„1.4.3.1 Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot 
zamówienia, z wyłączeniem wózka lub stojaka pod KTG z koszykiem lub półką, do obrotu i używania na 
terenie RP, zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211 z 
późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr 4 do 
SIWZ).” 
2/ w pkt.XV SIWZ ppkt.2 zapis o treści:  
„2. Bezwzględnie wymagane jest, by dostarczony przedmiot zamówienia był nowy, kompletny, spełniał 
warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o 
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz.211 z póź.zm), jak również spełniał wymogi określone w 
Załączniku Nr 6 do SIWZ oraz oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ. Dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. 
Wymagane jest również wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku 
polskim dla dostarczonych urządzeń.” 
zmienia na zapis o treści: 
„2. Bezwzględnie wymagane jest, by dostarczony przedmiot zamówienia był nowy, kompletny,                                
z wyłączeniem wózka lub stojaka pod KTG z koszykiem lub półką spełniał warunki dopuszczenia do obrotu i 
używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. 
poz.211 z póź.zm), jak również spełniał wymogi określone w Załączniku Nr 6 do SIWZ oraz oferowane 
zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. Wymagane jest również wraz z dostawą 
przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim dla dostarczonych urządzeń.  ” 
3/ w pkt.1 Załącznika Nr 4 do SIWZ zapis o treści:  
„1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na 
terenie RP, zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211 z 
późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.” 
zmienia na zapis o treści: 
„1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia, z wyłączeniem wózka 
lub stojaka pod KTG z koszykiem lub półką, do obrotu i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą  z dnia 20 
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 poz. 211 z późniejszymi zmianami), które przedłoży 
Zamawiającemu na każde żądanie” 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem zawartym w Formularzu Cenowym – Załącznik 
Nr 1 do SIWZ w przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje asortyment o zróżnicowanej stawce VAT - 
należy ten asortyment wyodrębnić w  Formularzu Cenowym. 
 
 



_______________________________________________________________________________________________________ 
 
                                      Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 

www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                                               Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

 

3

Ad.5 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 
poz.1579 z póź.zm.), wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
następujący sposób: 
1/ w pkt.XV SIWZ ppkt.10 zapis o treści:  
„10. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania 
naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 5 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.” 
zmienia na zapis o treści: 
„10. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania 
naprawy na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego - maksymalnie 5 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 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli istnieje konieczność 
sprowadzenia części zamiennych spoza Unii Europejskiej ” 
Ad.6 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 
poz.1579 z póź.zm.), wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
następujący sposób: 
1/ w pkt.XV SIWZ ppkt.13 zapis o treści:  
„13. Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji urządzenia o czas jego wyłączenia  
z eksploatacji trwającego powyżej 7 dni roboczych.” 
zmienia na zapis o treści: 
„13. Każdorazowo nastąpi przedłużenie okresu gwarancji urządzenia o czas jego wyłączenia  
z eksploatacji trwającego powyżej 10 dni roboczych.” 
Ad.7 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 
poz.1579 z póź.zm.), wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
następujący sposób: 
1/ w pkt.XV SIWZ ppkt.14 zapis o treści:  
„14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w 
terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,   

b)  5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z  
     wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz  
     uchybień w zakresie jakości, 
c)  10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 
d)  0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w: 

- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,  
- dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o  tożsamych parametrach 

na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,  
- demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu 

po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego 
wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.” 

zmienia na zapis o treści: 
„14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w 
terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,   

b)  2 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z  
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     wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz  
     uchybień w zakresie jakości, 
c)  5 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 
d)  0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w: 

- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,  
- dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o  tożsamych parametrach 

na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,  
- demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu 

po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego 
wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.” 

Ad.8 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy pkt.XV ppkt.24 SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, 
iż nie nastąpiła omyłka, pkt.XV ppkt.24 SIWZ dotyczy zobowiązania się Wykonawcy do zachowania 
tajemnicy.  
 

W związku z udzieloną odpowiedzią w Ad.4 - Ad.7, 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 15.10.2018r godz. 10:00  
- otwarcie ofert w dniu 15.10.2018r. godz. 11:00  
oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie III.11, 
IV, V, X.1, XI.1, XV, Załącznika Nr 4 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 
W załączeniu Załącznik Nr 4 do SIWZ po dokonanej zmianie.  
 
 
1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 
 


