
'bzpitaf w sercu miasta" WlELosPEcJALlsTYczNY szPlTAL MlEJSKI
im. J. STRUSIA

z ZAKŁADEM oP IEKU Ńczo-LEczN lczYM. sP zoz
z SIEDZIBĄ przy ul. SZWAJCARSKIEJ 3 61-285 POZNAŃ

NlP: 778_1 3-50-0,t 6 REGON: 000306331 KRS: 0000002025

§y§tem
jal?§dlónia

l§0 900:1.2DOa

lD 91ar§Dstl5a4

a Dyrektor 61 877 95 33 B Fax. Szwajcarska

8 Centr. Szwajcarska 61 873 90 00 . a ZOL. ul. Szkolna

61 874 02 07

61 858 57 69
61 85B 57 90

wrtytv,szpital-strusia.poznan-pI e-mail: dvrekcia@szpital-strusia.poznan.pI

Poznań, dnia 11 kwietnia 2076r,
w sM / DzP / 38 t -233 6 / N / 20 16

Wyjaśnienia nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę zestawu noża hybrydowego, kolumny Iaparoskopowej na potrzeby oddziału
Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i KolorektaInej oraz narzędzi laparoskopowych dla

Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej oraz oddziału Urologii
Wlelospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józeta Strusia w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmy w dniu 0B.04.2016r. uprzejmie wyjaŚniam:

Pytanie 1l Dotyczy zapisÓw SIWZ, rozdział XI, punkt 3, podpunkt 2 (zadanie 1 i 3): Prosimy o
potwierdzenie, że zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 roku o Wyrobach Medycznych obowiązującym
dokumentem jest Powiadomienie / Przeniesienie Danych do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (a nie jak podano w SIWZ - zgłoszenie)?
Od powied ź: T ak, Za m awiający potw i er dza powy ższe.
Pytanie 2: Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział XI, punkt 3, podpunkt 2 (zadanie 1 i 3): Qzy w
przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka YAT 23o/o) w
rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, a stanowi wyposazenie wyrobu medycznego,
Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w rozdziale XI, punkt 3, podpunkt 2?
Odpowiedźz Tak, Zamawiający potwierd za powyższe.
Pytanie 3: Dotyczy pakietu nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ), Inne wymagania dot. przedmiotu
zamówienia, punkt 2 oraz pakietu nr 3 (załącznik nr 1 do SIWZ), Inne wymagania dot. przedmiotu
zamówienia, punkt 2 oraz wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 2: Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 48
godzin od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (Zgłoszenie za pośrednictwem faksu lub
pisemnie)"?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 4: Dotyczy pakietu nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ), Inne wymagania dot, przedmiotu
zamówienia, punkt 2 oraz pakietu nr 3 (załącznik nr 1 do SIWZ), Inne wymagania dot. przedmiotu
zamówienia, punkt 2 oraz wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 2: Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin, o którym mowa w punkcie 2 był liczony w dniach
roboczych?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraza zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5: Dotyczy pakietu nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ), Inne wymagania dot, przedmiotu
zamówienia, punkt 3 oraz wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 3 (pakiet 1 i 3):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Czas usunięcia awarii nie przekroczy 48
godzin, chyba, że z przyczyn technicznych, niezaleznych od Wykonawcy, dotrzymanie tego terminu
nie jest mozliwe, wtedy termin usunięcia awarii wydłuza się do 7 dni roboczych. W przypadku napraw
przekraczających 7 dni roboczych Wykonawca każdorazowo zapewni sprzęt zastępczy o parametrach
nie gorszych od przedmiotu umowy/ do czasu usunięcia awarii przedmiotu umowy"?
OdpowiedŹl Tak, Zamawiający modyfikuje zapis w formularzu ofertowym i projekcie umowy na
powyższy.
Pytanie 6: Dotyczy pakietu nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ), Inne wymagania dot, przedmiotu
zamówienia, punkt 3 oraz wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 3 (pakiet 1 i3):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to,. aby terminy, o których mowa w punkcie 3 były liczone w
dniach roboczych?
Odpowiedź= Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Spo rządZiła



Pytanie 7z Dotyczy pakietu nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ), Inne wymagania dot. przedmiotu
zamówienia, punkt 5 oraz wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 4 (pakiet 1 i 3):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na:,,Wykonawca zobowiązuje się do wymiany
przedmiotu umowy na nowy/ w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii
dotyczących tego samego podzespołu. W przypadku napraw przekraczających 7 dni roboczych
Wykonawca każdorazowo zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych od przedmiotu
umowy, do czasu usunięcia awarii przedmiotu umowy."?
Odpowiedź= Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ"
Pytanie 8: Dotyczy pakietu nr 1 (załącznik nr 1 do SIWZ), Inne wymagania dot. przedmiotu
zamówienia, punkt 5 oraz wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 4 (pakiet 1 i3):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację częŚci zapisu na: ,,(...) w przypadku wystąpienia
trzech istotnych awarii gwarancyjnych dotyczących tego samego podzespołu. (...)?
Odpowiedź= Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 9: Dotyczy wzoru umowy/ paragraf 6, ustęp 1, podpunkt 1 (pakiet 1 i 3): Czy Zamawiający
wYrazi zgodę na obnizenie kary umownej do 0,5olo wartoŚci brutto umowy za każdy dzien opożnienia?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 1O: Dotyczywzoru umowy/ paragraf 6, ustęp 1, podpunkt 2 (pakiet 1i3): CzyZamawiający
wYrazi zgodę na modyfikację zapisu nai, ,,Za opóŹnienie w dostarczeniu sprzętu zastępczego, októrymmowaw§5ust3iust4-wwysokoŚci 0,1 o/owartości bruttoumowyzauizaydzień
opóźnienia."?
Odpowiedź= Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 11: Dotyczy wzoru umowy/ paragraf 6, ustęp 1, podpunkt 2 (pakiet 1
wyrazi zgodę na rezygnację z naliczania kar umownych w przypadku

i 3): Czy Zamawiający
dostarczenia sprzętu

zastępczego?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający nie
zastępczego.

będzie naliczał kar w przypadku dostarczenia sprzętu

PYtanie 12: Prosimy o udzielenie informacjl: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania
w spółkę kapitałową?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową,
PYtanie 13: Dotyczy Pakiet nr 2 - pkt 2.! Czy Zamawiający dopuści Głowicę kamery wyposazoną w
przetwornik typu CCD wysokiej rozdzielczości?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszczaI podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYtanie L4l Dotyczy Pakiet nr 2 - pkt 2.9 Czy Zamawiający dopuści Głowicę wyposazoną w
pro$ramowalne przyciski z mozliwoŚcią przypisywania róznych funkcji do dowolnego przycisku min. 2
przyciski?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 15: Dotyczy Pakiet nr 2 - pkt 2.II Czy Zamawiający dopuści kamerę bez mozliwości
komunikacji pomiędzy sterownikiem kamery a źródłem światła?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 16: Dotyczy Pakiet nr 2 - pkt 5.5 Czy Zamawiający dopuści żrodło światła bez funkcji
standby i bez mozliwoŚci aktywacji z poziomu sterownika urządzenia lub z głowicy kamery
endoskopowej
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczaI podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie t7: Dotyczy Pakiet nr 2 Czy Zamawiający dopuŚci narzędzia rozbieralne 3 częściowe?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczaI podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 18: dotyczy: Formularz cenowy - Pakiet 3, poz. 2.3) 2.6) 2,7) ż.rc)
Czy Zamawiający dopuŚci do zaoferowania narzędzia składane na zasadzie szybkiego złącza z kulką
oraz gwintowaną nakładką zabezpieczającą? Pozostałe wymagania zgodnie z zapisami w SIWZ,
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczaI podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie 19: dotyczy: Formularz cenowy - Pakiet 3, poz,2.2) 2.3) 2.6) 2.7) 2.10)
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu obracania płynnego, bez przeskoków powodowanych przez
ząbki? Pozostałe wymagania zgodnie z zapisami w SIWZ.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SiWZ.

Sporządziła: A



Ponieważ wyjaśnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu
oraz nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,
zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na
13.04.2016 r. pozostaje bez zmian.
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