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Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu przetargowym na: 
„Dostawy sprzętu medycznego oraz narzędzi uzupełniających dla Bloku Operacyjnego” 

nr sprawy 34/ZP/2020

            Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

Dotyczy zadania nr 3: czy Zamawiający dopuści retraktor o długości 33 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

Dział II Załącznik nr 1 – Wzór umowy
1. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy. Przedmiotem

zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości
dostarczenia  aparatu  zastępczego  w  tak  krótkim  czasie,  gdyż  wymaga  to  przede  wszystkim  uzyskania
pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastępczego aparatu. Uruchomienie zastępczego aparatu jest możliwe
po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie
zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w
tym czasie można już naprawić uszkodzony system. W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do
naszej  prośby,  poprzez  odstąpienie  od  wymogu  dostarczenia  urządzenia  zastępczego,  jako  niezasadnego  w
przypadku specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę ( dotyczy aparatu RTG z ramieniem C).
 
1. Dot. Pakietu nr 4 –kleszcze i nożyczki laparoskopowe
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczy i nożyczek laparoskopowych gdzie wkład w części górnej
będzie łączony z osłonka na klik dla lepszej stabilności, 
a w części przy uchwycie skręcany na gwint, pozostałe parametry bez zmian?
2. Dot. Pakietu nr 4 poz. 47
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie stożka Hasson’a metalowego gwintowanego bez uchwytów na
szwy lub gładkiego z uchwytami na szwy, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: ad.1-ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody, należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

Pytanie 1: 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3, pkt 4. V -Retraktor, z kółkiem obrotowym do ustawiania pod kątem i
rozciągania dystalnej końcówki, ze złączem LUER-Lock do czyszczenia, autoklawowalny, rozmiar 10 mm, długość
35 cm?
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, cz. I, pkt. 3, procesor umożliwiający uzyskanie zwiększonego kontrastu
oraz naturalne kolory?
Pytanie 3: 
Czy  Zamawiający  dopuści  w  pakiecie  nr  1,  cz.  I,  pkt.  5,  Wyjścia  cyfrowe  1x  HDMI,  1x  DVI,  
2x HD-SDI, rozdzielczość 1080p, 50Hz/60Hz?
Pytanie 4: 

Czy  Zamawiający  dopuści  w  pakiecie  nr  1,  cz.  I,  pkt.  13,  Zaprogramowane  tryby  pracy:  chirurgia  ogólna,
ginekologia, urologia, artroskopia?
Pytanie 5: 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, cz. I, pkt. 15, bez możliwości wyświetlania PoP ?
Pytanie 6: 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, cz. I, pkt. 16, język menu Angielski?
Odpowiedź: ad.1 – ad.6. Zamawiający nie wyraża zgody, należy zaoferować zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur
oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany
przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Adres e- mail: kancelaria-faktury@zoz.wodzislaw.pl



2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy
w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny brutto sprzętu, 
którego dotyczy opóźnienie za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego
w dostarczeniu przedmiotu umowy

2) w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 4 ust. 4 oraz § 5 ust. 5 w wysokości 0,1 % ceny brutto
towaru  wadliwego  za  każdy  dzień  opóźnienia  -  poza  sytuacjami,  kiedy  Wykonawca  na  ten  czas  dostarczy
równorzędne urządzenie zastępcze,  jednak nie więcej niż 10% ceny brutto towaru wadliwego opóźnionego w
naprawie lub wymianie
Odpowiedź: ad.1 – ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody.

                                         Z poważaniem


