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Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Zakup, dostawę i montaż stołu operacyjnego chirurgicznego dla Bloku
Operacyjnego w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SP ZOZ w

Krakowie" (ZP 33/14) .

Na podstawie art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w
Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

1) Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  rezygnację  z  wymogu  posiadania  przez  oferowany
przedmiot  zgłoszenia/powiadomienia/wniosku  do  Prezesa  Urzędu  Rejestracji  Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?
Zgodnie  z  ustawą  o  wyrobach  medycznych  z  dnia  20  maja  2010  r.  (Dz.U.10.107.679) 
jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i
do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy).
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego
na czas przedłużającej się naprawy?
Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na
stanie  dodatkowego  egzemplarza  sprzętu  będącego  przedmiotem  umowy  a  jego  koszty
uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę
najkorzystniejszą pod względem finansowym. 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 

3) W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na
wydłużenie czasu naprawy, po którym Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia stołu
zastępczego do 14 dni?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 
4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §7 ust. 2 pkt.1,

2, 3 do 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 7 ust. 2 pkt. 1 – zapisy
SIWZ pozostają bez zmian, natomiast  wyraża zgodę  i modyfikuje zapisy załącznika nr 4
do SIWZ § 7 ust. 2 pkt. 2 i 3 w następującym zakresie: 
„2) w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 3, za każdy
dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu wskazanego w § 3.
3) w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 3, za każdy
dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu montażu dostarczonej
aparatury  medycznej,  bądź  terminu  ich  uruchomienia,  bądź  terminu  przeprowadzenia
szkolenia personelu, wyznaczonego przez Odbiorcę zgodnie z § 6 ust. 1. ”
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Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj.  do dnia 14 października  2014 r. 10:00,
termin otwarcia ofert :  14 października 2014 r.  godz. 10:30.

Powyższe odpowiedzi zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano
SIWZ,  zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 
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