Samodzielny Publiczny Zakfad Opieki Zdrowotnej

Kiliriskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: ctttl t49 / 20LG | 5

Siedlce dnia: 2016-10-04

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Pahstwo,

Uprzejmie informujemy, i2 do Zamawiajqcego wplynqla proiba o wyja6nienie zapisu specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia, w postgpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wied Publicznych (Dz. U. z2OI5 r. poz.21642 p6ln, zm,) w
trybie przetargu nieograniczonego, na:
dostawq zestawu do cytoskopii do SP ZOZ Siedlce,
Tre6i wspomnianej pro6by jest nastqpujqca :
L, Zwracamy siq z pro6bq do Zamawiajqcego o wydzielenie z pakietu pozycji numer 1-9 tj.
gtowicy kamery do zabieg6w urologicznych. lstnienie w jednym pakiecie z pozostalymi
elementami glowicy kamery kompatybilnej z posiadanym przez Zamawiajqcego
procesorem wizyjnym serii Exera ll iExera lll firmy Olympus ogranicza uczciwq
konkurencjq uniemo2liwiajqc zlo2enie oferty na pozostale elementy wyposazenia do
cystoskopii. Jednocze$nie wym6g kompatybilno5ci oferowanych ptaszczy i optyk z torem
wizyjnym nie ma uzasadnienia ani zastosowania w praktyce, poniewa2 istnieje
znormalizowana dla wiqkszoSci producent6w Srednica okularu teleskopu/optyki i
Zamawiajqcy mo2e wymagai kompatybilno6ci glowicy z posiadanym procesorem, ale nie
cystoskopu z torem wizyjnym.

2.

Zwracamy siq

z pro6bq o

dopuszczenie

w pozycji numer L3 r6wnowaznego cystoskopu

diagno-stycznego 20 FR z obturatorem i z kanalem narzqdziowym 7
3.

4

5

FR

Zwracamy siq z proSbq o dopuszczenie w pozycji numer 15 r6wnowa2nych kleszczy
chwytajqcych, giqtkich, 7Fr, dtugo(i 400mm
Zwracamy siq z proSbq o dopuszczenie w pozycji numer 16 r6wnowa2nych kleszczy
biopsyjnych, giqtkich, 7Fr, dlugoSi 400mm
Zwracamy siq

z

proSbq

o

dopuszczenie

w

pozycji numer 19 r6wnowa2nego

pfaszcza

cystoskopu 22 Fr z dziobem, z obturatorem,
6

Zwracamy siq z pro6bq o dopuszczenie
optycznego do plaszcza 22Fr.

7.

Zwracamy siq z pro6bq o dopuszczenie w pozycji numer 24 r6wnowa2nej optyki typu Hopkins,
kqt patrzenia 12 stopni, dlugoSi 3O0mm,,6rednica 4 mm, kompatybilnej z oferowanymi
ptaszczami, w zestawie perforowana rurka ochronna - l- szt

w

pozycji numer 20 r6wnowaznego obturatora

lf Strona SP zOZSiedlce, sporzEdzil Robert Misiak

8.

Zwracamy siq z pro6bq o dopuszczenie w pozycji numer 25 r6wnowa2nej optykitypu Hopkins,
kqt patrzenia 30 stopni, dlugo6i 30Omm,,Srednica 4 mm, kompatybilnej z oferowanymi
plaszczami, w zestawie perforowana rurka ochronna - 1 szt.

9

Zwracamy siq z pro5bq o dopuszczenie w pozycji numer 26 r6wnowa2nej optyki typu Hopkins,
kqt patrzenia 70 stopni, dlugo66 300mm, ,Srednica 4 mm, kompatybilnej z oferowanymi
plaszczami, w zestawie perforowana rurka ochronna -2 szt.

o dopuszczenie w pozycji numer 27 r6wnowaznego Swiatlowodu o
6rednicy 3,5 mm, o dlugo6ci 300 cm, w komplecie z adapterem do irodla 6wiatfa

10, Zwracamy siq z pro6bq

posiadanego przez Zamawiajqcego - 2 szt.

11. dotyczy: SIWZ, rozdz.8 pkt.8.3, ppkt. 1) poz,2 tabeli 'Wymagany dokument'oraz 53 ust,5
wzoru umowy:
w przypadku zaoferowania produktu (szczoteczki do czyszczenia z poz. 12, 18,23), kt6ry
nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach
medycznych, a stanowi wyposa2enie wyrobu medycznego, Zamawiajqcy nie bqdzie wymagal
dokument6w wymienionych w SIWZ, rozdz, 8 pkt. 8.3, ppkt. 1) poz. 2 tabeli 'Wymagany
dokument'SIWZ oraz 53 ust. 5 wzoru umowy?

Czy

12, dotyczy: 56 ust. 1 lit. b) wzoru umowy:

a) Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na modyfikacjq zapisu $6 ust. 1 lit. b) wzoru umowy na: ,,w
wysoko5ci 50 zl, za ka2dy dzief roboczy zwloki w dostarczeniu przedmiotu umowy, oraz w
wykonaniu zgloszenia gwarancyjnego (rozumianego jako przyjqcie zgloszenia i przeslanie na

koszt wykonawcy uszkodzonego przedmiotu zam6wienia do siedziby autoryzowanego
serwisu wykonawcy) liczqc po 48 godzinach w dni robocze od zawiadomienia Wykonawcy,
chyba,2e Wykonawca w terminie 3 dni roboczych zapewni sprzqt zastqpczy, kt6ry
zagwarantuje ciqgtoSi pracy Pracowni Endoskopowej"
1.3. dotyczy 57 ust, 3 wzoru umowy:

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq aby czas reakcji serwisu byt rozumiany jako przyjqcie
zgloszenia iprzesiania uszkodzonego przedmiotu umowy do siedziby autoryzowanego
serwisu wykonawcy?

1-4.

dotyczy 57 ust. 4 wzoru umowy:
Prosimy aby termin naprawy gwarancyjnej liczony byl nie od dnia zgloszenia, ale od dnia
przesfania sprzqtu na koszty wykonawcy do jego autoryzowanego serwisu.
Ze wzglqdu na specyfikq obslugi sprzqtu i koniecznoSi przeprowadzenia specjalistycznych
bada6, przy pomocy dedykowanych urzqdzed diagnostycznych, naprawa jest mozliwa jedynie
w serwisie firmy Olympus. Dlatego w ramach standardu obslugi serwisowej oferujemy
bezptatny transport kurierem urzqdzenia do iz serwisu; dostarczamy 16wnie2 wypelnione
listy przewozowe, W zwiqzku z tym wizyta serwisanta bylaby bezcelowa

Stanowisko (wyja5nienia) Zamawiajqcego w przedmiotowej kwestii jest nastqpujqce:
Ad. 1

Nie. Zomowiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytojqcy nie przedstowil 2odnych argument6w
potwierdzajqcych, i2 oferowany przez niego sprzqt bqdzie kompotybilny z posioddnym przez
Zomawi aj qce

g

o

p
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w i zyi ny
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Ad.2-9
I AK.

2fStrona

SP Zn-Siedlce,

sporzqdzil

Robert Misiak

Ad.10
Nie. Zamawiajqcy podtrzymuje zopisy SIWZ. Pytajqcy nie przedstowit 1adnych argument6w
potwierdzojqcych, ii oferowony przez niego sprzqt bqdzie kompatybilny z posiadanym przez
Zo m aw i oj qce g o p roce sore m w i zyj ny m,
Ad,1.1.
Tqk.

Ad.1.2
Nie, Zqmawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.

1-3

-

1.4

Tak.

Informujemy, 2e zgodnie z wymogiem art, 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zam6wieri Publicznych (Dz. U. z 2Ot5 r. poz, 2t64 z poln. zm.l, stanowisko Zamawiajqcego zostafo
rozeslane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.

Zamawiajqcy

3f Strona SP zQZsiedlce, sporzqdzil Robert Misiak

