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Do uczestników postępowania  o udzielenie
zamówienia publicznego na

„Dostawę, montaż i uruchomienie aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy oraz dostawę materiałów 
chirurgicznych do fakoemulsyfikacji zaćmy”

(ZP 13/2008) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 
w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestnika postępowania.

I.  Pytanie 
Czy, ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta,  
Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dla pierwszej dostawy zestawów w Części 1 poz. 2  
– do 6 tygodni od złożenia zamówienia? Jeśli tak, prosimy o dodanie stosownego zapisu w projekcie 
umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

II.  Pytanie dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie do przyszłej umowy zapisu umożliwiającego zmianę  
stawki VAT w trakcie trwania kontraktu?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. Do § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
Ceny ustalone w ofercie przetargowej, o której mowa w ust. 1, mogą ulec zmianie wskutek zmiany 
stawki podatku VAT, którym objęty jest przedmiot umowy lub jego część.

III.  Pytanie dotyczy załącznika 1,1
Czy Zamawiający zgodzi  się  na wydłużenie  czasu reakcji  serwisu:  przyjęte  zgłoszenie  –  podjęta 
naprawa z 3 godz. do 72 godz. ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, czas reakcji serwisu – max 24 godz.

IV. Pytanie dotyczy projektu umowy § 4 ust. 4
Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu serwisowania aparatu z 24 godz. do 72 godz. od 
chwili zgłoszenia usterki lub awarii przez Odbiorcę?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody, czas serwisowania aparatu 24 godz. 
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V. Pytanie
Czy ze względu na bardzo obszerną zawartość instrukcji obsługi urządzenia Zamawiający dopuszcza  
dołączenie do oferty instrukcji obsługi w formie elektronicznej CD?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty instrukcji obsługi w formie elektronicznej CD.

VI. Pytanie dotyczy części 1, poz. 20, 21,22
Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  wykluczenie  poz.  20,21,22  z  zestawu  sterylnego  kompletu 
operacyjnego,  ze  względu  na  to,  że  są  to  akcesoria  nieużywane  podczas  każdego  zabiegu  nie  
zachodzi potrzeba, aby były one zamieszczone w każdym komplecie operacyjnym?
Odpowiedź:
Zamawiający wykreśla poz. 20 - ring, 21 - retraktory, 22- trypan – blue z załącznika nr 1.1 do SIWZ.

VII. Pytanie dotyczy części 2
Czy  Zamawiający  potwierdza,  iż  w  ramach  części  2  wymaga  dostarczenia  2  szt.  systemów  
implantacyjnych (injector + pęseta) łącznie dla pozycji 1 i 2?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostarczenia 4 szt. systemów implantacyjnych (injector + pęseta) łącznie dla 
pozycji 1 i 2.

VIII. Pytanie dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi  się na zmniejszenie w § 4 ust.  okresu gwarancji  jakości  na sprzedany  
aparat z 24 miesięcy na 12 miesięcy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają  
się wiążące.

Termin składania ofert – 09 lipca 2008 r. do godz. 09.00 w Kancelarii Szpitala pok. nr 12.
Termin otwarcia ofert – 09 lipca 2008 r. do godz. 09.15 w świetlicy Szpitala.
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