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Wyjaśnienia nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę doposażenia w sprzęt medyczny dla Oddziału Urologii dla potrzeb
WieIospecjaIistycznego Szpitala przy uI. Szwajcarskiej 3 w poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w dniu 12,07.201Br. i 13.07.201Br. uprzejmie wyjaŚniam:

Pytanie 1: DotyczY załącznika nr 1 do SIWZ, w zakresie Pakietu nr 1, GWARANCJA, pkt. 2
w powaązaniu z zapisami umowy § 5 ust. 2
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wydłuzenie czasu przystąpienia do naprawy z 48 na 72godziny (w
dniu roboczym) od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (zgłoszenie awarii moze odbywać się
pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem faksu)?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe"
Pytanie 2: Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, w zakresie Pakietu nr 1, GWARAN6JA, pkt. 3
w powiązaniu z zapisami umowy § 5 ust. 3
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wydłuzenie czasu usunięcia awarii z 48 godzin na 5 dni roboczych,
natomiast w przypadku koniecznoŚci sprowadzenia części zamiennych spoza terenu polski do 21 dni
roboczych?
UZASADNIENIE:
KoniecznoŚĆ sprowadzenia częŚci zamiennych moze łączyc się równiez z koniecznością ich wymiany
w autoryzowanym serwisie. W takiej sytuacji niezbędnym jest dostarczenie urządzenia do siedziby
Wykonawcy na jego koszt.
Odpowiedź:Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyzsze.
Pytanie 3: Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, w zakresie Pakietu nr 1, GWARANCJA, pkt. 5
w powiązaniu z zapisami umowy § 5 ust. 4
Zwracamy się z proŚbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu ponizszego
brzmienia:,,Wykonawca zobowiązuje się do wymiany istotnego zespołu lub podzespołu przedmiotu
umowy na nowy/ w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech jego istotnych awarii. W
przypadku .niemoznoŚci dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w ust. 3.
Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony
uzgodnionym, jednak nie dłuzszym niz 14 dni roboczych",
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze"
Pytanie 4: Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 5
Zwracamy się z proŚbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu ponizszego
brzmienia:
,,W przypadku wymiany uszkodzonego zespołu lub podzespołu przedmiotu umowy na nowy w związku
z okolicznoŚciami okreŚlonymi w ust. 4 oraz w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z
rękojmi, sprzęt podlegający wymianie uzyskuje 6 miesięczną gwarancję".
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze,
Pytanie 5: Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu istniejącego na zapis o poniższym brzmieniu:
,,Przerwy w pracy urządzeń spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio wydłuzają okres
gwarancji w przypadku, 9dy przestój ten trwał powyzej 10 dni roboczych".
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze.
PytEn
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Zwracamy się z proŚbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5o/o na
0,25o/o.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze.
Pytanie 7: Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 pkt. 2)
Zwracamy się z proŚbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokoŚci kary umownej z 0,Io/o rld
0,05o/o"
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze..
Pytanie 8: Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 pkt. 2) oraz ust. 2
Zwracamy się z proŚbą do Zamawiającego o odstąpienie od naliczania kary umownej w przypadku
zwłoki w usunięciu wady gdy na czas trwającej usługi serwisowej Wykonawca dostarczy odpowiedni
sprzęt zastępczy.
OdpowiedŹ: Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej w przypadku dostarczenia sprzętu
zastępczego o nie gorszych parametrach jak sprzęt zamawiany przez Zamawiającego,
Pytanie 9: Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 5
Zwracamy się z proŚbą do Zamawiającego o następującą zmianę istniejącego zapisu:
,,Wykonawca zobowiązuje się do nie dokonywania sprzedaży lub cesji ewentualnych zadłużeń
Zamawiającego, bez jego zgody, a takze nie zawierania umów poręczenia zazapłatę należności przez
Zamawiającego oraz innych umów podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia wszystkich
wierzytelnoŚci naleznych od Zamawiającego na osoby trzecie, pod rygorem niewazności, za
wyjątkiem Banku Wykonawcy finansującego kontrakt""
L'ZASADNIENIE: Ujęcie w zapisie podmiotu, którym jest Bank Wykonawcy nie naraza Zamawiającego
na zadne dodatkowe koszty związane z obsługą umowy""
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na powyzsze.
Pytanie 1O: Dotyczy zapisÓ_w Załącznika nr 1 do SIWZ, w zakresie Pakietu nr 1, Część II:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania
umowy?
OdpowiedŹ= Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zamówienia w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy.
Pytanie LLz Zwracamy się z uprzejmą proŚbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie
została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.
OdpowiedŹ: Pytanie nie dotyczy wyjaŚnień treści SIWZ, o którym mowa w art. 38 ust. 7 Pzp.
Pytanie 12: Dotyczy pakietu nr 2.
Resekrtoskop monopolarny 1 szt.
Czy w związku z tym, iż Zamawiający uzył do opisania przedmiotu zamówienia nazw własnych
zastrzeżonych tylko do jednego producenta firmy Karl Storz oraz parametrów wskazujących tylko
tego producenta, Zamawiający dopuŚci zestaw równowazny innego niemieckiego producenta a
mianowicie firmy Richard Wolf o następujących parametrachl
1. Optyka typu Panoview, kąt patrzenia 30", Śr,4 mm, dł,30,7 cm, autoklawowalna, posiadająca:

oznakowanie nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie graficzne lub cyfrowe
średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt"

2. Element pracujący resektoskopu monopolarnego typu aktywnego, wyposazony w zamknięte
uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do optyki oraz płaszcza, kompatybilny z optyką
cystoskopową o śr. 4 mm i dł. 30,7 cm - 1 szt.

3. Płaszcz resektoskopowy, rozmiar 26 Fr,, - złożony z płaszcza wewnętrznego i zewnętrznego,
Płaszcz zewnętrzny wyposazony w podłączenia do dopływu i odpływu płynu irygacyjnego oraz
demontowalne, plastikowe kraniki - 1 szt.

4. Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 26 Fr. - 1 szt.
5. Obturator optyczny z kanałem roboczym do wprowadzenia optyki, kompatybilny z płaszczem

resektoskopowym- 1szt.
6. Elektroda koagulacyjna kulkowa, monopolarna, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 24 /

26 Fr., sterylizowalna - 6 szt"
7, Elektroda pętlowa tnąca, zagięta, monopolarna, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 24 /

26 Fr., sterylizowalna - 6 szt.
B. Przewód monopolarny, dł, 300cm- 1szt.
9, Swiatłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm - 1 szt.
10. Tuleja ochronna do przechowywania elektrod, lszt.
11, Pojemnik plastikowy do mycia i sterylizacji- 1szt,
Od powied ź= Tak, Za mawiający dopuszcza,

nr 13: Resekrtoskop monopolarny 1 szt.
Światła jakiej firmy będzie współpracował światłowód oferowany do resektoskopu
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Odpowiedź: Firmy Wolf.
Pytanie nr l4z Resekrtoskop monopolarny 1 szt.
Z diatermią jakiej firmy (podaĆ model) będzie współpracował resektoskop monopo|arny?
Odpowiedź: Firmy Erbe.
Pytanie nr 15: Zestaw do mini PCNL - ]. zestaw,
Czy w związku z tym, iż Zamawiający użył do opisania przedmiotu zamówienia parametrów
wskazujących tylko na jednego producenta firmę Karl Storz, Zamawiający dopuŚci zestaw
równowazny innego niemieckiego producenta a mianowicie firmy Richard Wolf o następujących
parametrach:

1. Optyka nefroskopowa 12 Fr., okular skośny, 12 stopni, długość 22,5 cm, kanał instrumentowy
6 Fr, dla instrumentów 5Fr, autoklawowalna - zestaw z koszem

2. Płaszcz operacyjny 15/18 Fr., długość 20,5 cm
3. Rozszerzadło ,,one step", do zastosowania z płaszczem operacyjnym 15/18 Fr.,
4, Kleszcze trójząb, bransze trójramienne, dł. 36,5 cm, uchwyt spręzynowy
5. Pojemnik plastikowy do mycia i sterylizacji- 1szt.
6. Swiatłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm - 1 szt.

OdpowiedźzTak, Zamawiający dopuszcza podtrzymując wymóg zaoferowania optyki z kanałem
instrumentowym 6,7 Fr oraz podtrzymując wymóg zaoferowania płaszcza operacyjnego w rozmiarze
16,5/17,5 Fr,
Pytanie nr 16: Zestaw do mini PCNL - 1 zestaw.
Czy w punkcie 2 i 3 Zamawiający miał na myŚli jeden płaszcz i jedno rozszerzadło jako zestaw? Czy
moze wymaga zaoferowania mniejszego 15 Fr i większego 18 Fr płaszcza z odpowiednimi
rozszerzadłami?
OdpowiedźlZamawiający ma na myśli jeden płaszcz ijedno rozszerzało.
Pytanie nr L7= Zestaw do mini PCNL - 1 zestaw,
Z żródłem światła jakiej firmy będzie współpracował światłowód oferowany do mini- PCNL?
Odpowiedź: Firmy Wolf.
Pytanie nr 18: Cystoskop - 1 szt"
Czy w związku z tym, iż Zamawiający uzył do opisania przedmiotu zamówienia nazw własnych
zastrzeżonych tylko do jednego producenta firmy Karl Storz oraz parametrów.wskazujących tylko
tego producenta, Zamawiający dopuści zestaw równowazny innego niemieckiego producenta a
mianowicie firmy Richard Wolf o następujących parametrach:

1" Optyka cystoskopowa typu Panoview, kąt patrzenia 30o, śr. 4 ffiffi, dł. 30,7 cffi,
autoklawowalna, posiadająca oznakowanie nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki;
oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt.

2" Płaszcz cysto - uretroskopowy/ rozmiar płaszcza 2I Fr., długość robocza standardowa, boczne
przyłącza napływ l odpływ wyposazone w mocowanie LUER-Lock, z mozliwością podłączenia
drenów, przyłącza wyposazone w 2 demontowalne plastikowe kraniki, płaszcz wyposazony w
zatrzaskowe mocowanie mostka optyki, w zestawie obturator -1 szt.

3. Mostek optyki wyposażony w jeden kanał instrumentowy z demontowalnym kranikiem wraz z
uszczelką z otworem narzędziowym - 1szt.

4. Kleszcze optyczne biopsyjne, obie bransze ruchome, do zastępowania z optykami typu
Panoview- 3szt.

5. Światłowód, śr. 3,5 mm, dł" 230 cm - 1 szt.
6, Pojernnik plastikowy do mycia i sterylizacji- 1szt.

Odpowied ź= Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie nr 19: Cystoskop - 1 szt.
Z żródłem światła jakiej firmy będzie współpracował Światłowód oferowany do cystoskopu?
Odpowiedź: Firmy Wolf.
Pytanie nr 20: INNE
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem,,tabliczka znamionowa"?
Optyki oraz narzędzia posiadają numery katalogowe i seryjne ale nie ma na nich miejsca na tabliczkę
znamionową jak na urządzeniach,
odpowiedźz Zamawiający wymaga tabliczki znamionowej na urzaidzeniach, na których istnieje
możliwość jej załozenia, natomiast w przypadku instrumentów ma na myśli numer seryjny lub numer
partii (LOT).
Pytanie nr 27.: dotyczące pakietu nr 3, termin dostawy oraz zapisów SIWZ i umowy: Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuzenie terminu dostawy do 28 dni od daty podpisania umowy?
odpowiedź= Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłuzenie terminu dostawy do 28 dni od daty
podpisania umowy.
PytafĘe{irr 22z dotyczące zapisów SIWZ pkt. VII podpunkt 1 a.b.c: Celem doprecyzowania zapisów

simy o podanie informacji czy dokumenty o których mowa w SIWZ pkt. VII podpunkt 1
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a.b,c nalezy złożycwrazz ofertą(I etap) składania czy na wezwanie Zamawiającego w przypadku gdy
oferta jest najwyzej oceniona (II etap)
odpowiedź: Dokumenty o których mowa w SIWZ pkt" VII podpunkt 1 a.b.c nalezy
wezwanie Zamawiającego w przypadku gdy oferta zostanie najwyzej oceniona (II etap),

złożyć na

pytanie nr 23: dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia pakiet nr 3
punkt 'gwarancja" podpunkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w
dniach roboczych?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 24:. dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia pakiet nr 3
punkt 'gwarancja" podpunkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuzenie podanego terminu do
48 godzin - termin liczony w dniach roboczych?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 25: dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia pakiet nr 3
punkt 'gwarancja" podpunkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuzenie podanego terminu ,,7
dni roboczych" do 12 dni roboczych?
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 26: dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia pakiet nr 3
punkt'gwarancja" podpunkt 5; Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:
z zapisu:
,,Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy/ w okresie gwarancji, w
przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu"
na zapis
,,Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w
przypadku wystąpienia trzech gwarancvjn}Lch istotnych awarii tego samego elementu"
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ"
Pytanie nr 27: dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia pakiet nr 3
punkt'gwarancja" podpunkt 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreŚlenie z podpunktu 5 zapisu
n,lub w przypadku niemozności dokonania naprawy w terminie ostatecznym okreŚlonym w ust, 3.
Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony
uzgodnionym, jednak nie dłuzszym niz 7 dni"
w przypad*u iiewykonania naprawy w okreśIonym termin, Wykonawca jest obciążony karą umowną
Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ,
Pytanie nr 28; dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet nr 3 oraz zapisów umowy paragraf 6
ustęp 1 podpunkt 2: Czy w przypadku gdy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy, który zapewni
ciągłość pracy pracowni, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku
opóźnienia w naprawie?
odpowiedźl Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej w przypadku dostarczenia sprzętu
zastępczego o nie gorszych parametrach jak sprzęt zamawiany przez Zamawiającego.
Pytanie nr 29: dotyczące pakietu nr 3 poz. Ureteroskopy giętkie i półsztywne poz. 9,10
Czy zamawiający w zadaniu 3, dopuści zaoferowanie asortymentu opisanego w pozycjach 9,10 jako
jednej pozycji czyli ureterorenoskopu półsztywnego w zestawie z kontenerem do sterylizacji
(wszystkie parametry techniczne zgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ) ?

odpowiedź=Tak, Zamawiający dopuszcza i jednoczeŚnie jezeli to konieczne prosi o odpowiednie
zmodyfikowanie formularza ofertowego w CzęŚci III - oferta cenowa.
Pytanie nr'3O: dotyczące pakietu nr 3
Czy Zamawiający w zadaniu 3 część Resektoskopy,Cystoskop optyki pozyĄa 3 dopuŚci zaoferowanie
optyki i adaptera do światłowodu jako dwóch niezaleznych pozycji (wszystkie parametry techniczne
zgodne z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ)?
odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednoczeŚnie jezeli to konieczne prosi o odpowiednie
zmodyfikowanie formularza ofertowego w CzęŚci III - oferta cenowa.
Pytanie nr 31: dotyczące pakietu nr 3
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 3 drobnego przedmiotu zamówienia (np"

szczoteczki czyszcząc itp.), które nie są wyrobami medycznymi - stawka YAT 23o/o i tym samym
zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówi'enia z dokumentów typu deklaracja
zgodnoŚci , certyfikat CE, dokument powiadomienia ?
odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza asortyment, który nie jest wyrobem medycznym i

rezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów typu deklaracja
zgodnoŚci, certyfikat CĘ, dokument powiadomienia.
Pytanie nr 32: dotyczące pakietu nr 3
RES E KTOS KO PYl CYSTOS KO PYl O PTYKI/AKC ESO RIA/ U RETROTO M pkt. 7

wymaga płaszcza wewnętrznego 24 Fr do płaszcza zewnętrznego 27 Fr?



OdpowiedŹ: Tak, Zamawiający wymaga płaszcza wewnętrznego 24 Fr do płaszcza zewnętrznego 27
Fr"
Pytanie nr 33: dotyczące pakietu nr 3
RES E KTOSKO PYl CYSTOS KO PYIO PTYKI/AKC ESO RIA/ U RETROTO M pkt 38
Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w opisie kabla bipolarnego? Czy Zamawiający wymaga
(Hi9h Frequency)?
OdpowiedŹ:Tak, Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej, winno być kabla
Pytanie nr 34l dotyczące pakietu nr 3
U RETERoRENoSKoPY GIĘTKIE I PÓŁSZTYWN E/AKCESoRIA/ RIRS/ U Rs/ U RsL pkt. 1 5
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga kompatybilności z procesorem wideo model oW-
57Pro Visera Pro?
OdpowiedŹ=Tak, Zamawiający potwierdzat że wymaga kompatybilności z procesorem wideo model
OTV-S7Pro Visera Pro.
Pytanie nr 35: dotyczące pakietu nr 3
Pytanie do formuIarza cenowego
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania stentów moczowodowych
4,SFr x26cm, które występują w formularzu cenowym/ofertowym a nie występują w opisie
wymaganych parametrów technicznych.
OdpowiedŹ= Tak, Zamawiający potwierdza, że wymaga stentów moczowodowych. W załączeniu
obowiązujący formularz ofertowy dla Pakietu nr 3.

Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jednak nie powodują konieczności zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,
zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. Termin wyznaczony na dzień
25 lipca 2O18r. pozostaje bez zmian, godzina składania ofert O9:oo i otwarcia ofert 1o:oo.

Z poważaniem

kabla HF

HF,

mgr inz.

p,gt<Ppra l",

ds, Ek
tl§.

,,echnicznych
,tycj i

la Jankowska


