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Sekcja Zamówień Publicznych                Parczew, dnia 04.07.2012r. 
fax (83) 355 21 13 
 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/14/2012 (1) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do wideoendoskopii i myjni 
endoskopowej na dwa endoskopy. 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami), 
SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 
oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
PYTANIA: 
 
Pytanie 1 
Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – 
Videokolonoskop, Videogastroskop, Procesor wizyjny, myjnia endoskopowa na dwa 
endoskopy, Punkt 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii 
faxem, emailem lub telefonicznie przez upoważnione osoby (w godzinach  - dotyczy sobót, 
niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) do 72 godzin? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ 
 
Pytanie 2 
Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – 
Videokolonoskop, Videogastroskop, Procesor wizyjny, myjnia endoskopowa na dwa 
endoskopy, Punkt 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby, w okresie gwarancji, w celu wykonania naprawy sprzętu 
lub jego części, sprzęt endoskopowy (za wyjątkiem myjni) był wysyłany przez 
Zamawiającego do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na 
koszt Wykonawcy)? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ 
 
Pytanie 3 
Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – 
Videokolonoskop, Videogastroskop, Procesor wizyjny, myjnia endoskopowa na dwa 
endoskopy, Punkt 8 oraz wzoru umowy § 5 ust. 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: 
„ Wykonawca, w okresie gwarancji, w przypadku 3 napraw gwarancyjnych tego samego 
istotnego podzespołu (elementu), zobowiązuje się do wymiany owego podzespołu 
(elementu) na nowy, wolny od wad”. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ 
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Pytanie 4 
Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – 
Videokolonoskop, Videogastroskop, Procesor wizyjny, myjnia endoskopowa na dwa 
endoskopy, Punkt 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów 
po naprawie wynosił 6 miesięcy? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ 
 
Pytanie 5 
Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ: Warunki gwarancji, serwis gwarancyjny – 
Videokolonoskop, Videogastroskop, Procesor wizyjny, myjnia endoskopowa na dwa 
endoskopy, Punkt 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 8 letni dostęp do części zamiennych po okresie 
gwarancji? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ 
 
Pytanie 6 
Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wskazanego paragrafu dwóch 
dodatkowych ustępów o następującej treści: 
„ Do momentu uregulowania całej należności sprzęt pozostaje własnością Wykonawcy”  
Oraz 
„ W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 14 dni od daty wymagalności którejkolwiek 
z rat cała należność staje się niezwłocznie wymagalna”. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ 
 
Pytanie 7 
Dotyczy warunków umowy § 5  ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: 
„ Podczas trwania gwarancji Wykonawca umożliwi normalną , zgodną z warunkami 
technicznymi pracę dostarczonego sprzętu naprawiając go w ciągu 12 dni roboczych, licząc 
od dnia dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką 
kurierską na koszt Wykonawcy).  
Za każdym razem gdy przewidziany czas naprawy sprzętu przekracza 5 dni roboczych 
dostarczany jest sprzęt zastępczy, o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany”. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ 
 
Pytanie 8 
Dotyczy warunków umowy § 5  ust. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: 
 „ Każda naprawa gwarancyjna, trwająca powyżej 7 dni roboczych, powoduje przedłużenie 
okresu gwarancji o czas wynikający z przestoju sprzętu medycznego związany z naprawą 
lub wymianą uszkodzonego podzespołu lub jego części”. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ 
  
Pytanie 9 
Dotyczy warunków umowy § 5  ust. 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: 
„ W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić 
o przeprowadzenie ekspertyzy przez inny, autoryzowany serwis producenta urządzenia”. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ 
 
Pytanie 10 
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1 oraz 3 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1% 
oraz ze 100 zł na 50zł? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ 
 
Pytanie 11 
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4, 5, 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SIWZ 
 
Pytanie 12 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie 

została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa 

handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe. 

Odpowiedź: Wobec Zamawiającego nie został wszczęty proces likwidacji, nie prowadzone 
jest postępowanie upadłościowe (prawo nie przewiduje możliwości upadłości sp zoz), 
ponadto nie prowadzona jest procedura przekształcenia w spółkę prawa handlowego 
 
Pytanie 13 
Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ: Zestawienie parametrów technicznych: 
Prosimy o dopuszczenie poniższych parametrów: 
 
p. 39.1 oraz 40.2: 
Prosimy o dopuszczenie złącza typu RGB.  
Zamawiający wymaga videoendoskopów oraz procesora wizyjnego pracujących w systemie 
standardowej rozdzielczości, a złącze typu DVI-D jest dedykowane m.in. do obrazowania 
HD. W związku z tym wyposażenie procesora wizyjnego w złącze RGB lub DVI-D nie będzie 
miało wpływu na jakość obrazowania. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednak wymaga, obrazu o rozdzielczości nie 
mniejszej 1024x768p. 
 
p. 37: 
Menu obsługi sprzętu w języku polskim lub angielskim z intuicyjnym graficznym panelem 
sterującym. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w języku polskim lub angielskim. 
 
Pytanie 14 
Czy Zamawiający wymaga aby oferowane endoskopy mogły być myte i dezynfekowane 
w środkach chemicznych różnych typów i producentów bez utraty gwarancji. 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie 15 
Wideokolonoskop 
Dot. Pkt. 6 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wideokolonoskopu o najbardziej popularnej długości 
1520mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  długość roboczą 1520mm. 
 
Pytanie 16 
Dot. Pkt . 10 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, w którym sterowanie pompą irygacyjną 
odbywać się będzie za pomocą przycisku nożnego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterowanie pompą irygacyjną za pomocą przycisku 
nożnego. 
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Pytanie 17 
Wideogastroskop 
Dot. Pkt 21 
Czy zamawiający dopuści wideogastroskop o długości max 1100mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wideogastroskop o długości max 1100mm. 
 
Pytanie 18 
Dot. Pkt 25 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, w którym sterowanie pompą irygacyjną 
odbywać się będzie za pomocą przycisku nożnego?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterowanie pompą irygacyjną za pomocą przycisku 
nożnego. 
 
Pytanie 19 
Myjnia endoskopowa  
Dot.pkt. 50.c 
Czy zamawiający dopuści  myjnię z opisem przycisków w języku polskim i wyświetlaczem 
ciekłokrystalicznym informującym o fazie cyklu w języku Angielskim, ze szczegółową 
instrukcją i szkoleniem w języku polskim? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza myjnię z opisem przycisków w języku polskim 
i wyświetlaczem ciekłokrystalicznym informującym o fazie cyklu w języku Angielskim, ze 
szczegółową instrukcją i szkoleniem w języku polskim. 
 
                                                                      

                                                                                 Podpisał:  
                                                                                                  Dyrektor  
                                                                                              Samodzielnego Publicznego  
                                                                                             Zakładu Opieki Zdrowotnej  
                                                                                                      w Parczewie  

                                                                                                mgr Janusz Hordejuk 

 


