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Kraków, 17.09.2015 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Dostawę mikroskopu operacyjnego na statywie podłogowym
dla Oddziału Otolaryngologii
ZP 31/ 2015
Na podst awi e 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 odpowiada na zapytania złożone przez
Wykonawców w niniejszym postępowaniu:
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści częściowo zamknięty system prowadzenia światłowodu oraz innych
kabli sterujących?
Odpowiedź: NIE.
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Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści maksymalny zasięg mikroskopu 1692mm, licząc od osi statywu do
osi głowicy?
Odpowiedź: NIE.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści ksenonowe oświetlenie główne i zapasowe?
Odpowiedź: NIE.
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści ksenonowe oświetlenie główne i zapasowe?
Odpowiedź: NIE.
Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuści większą moc oświetlenia zapasowego 180W?
Odpowiedź: NIE.
Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuści mikroskop bez systemu uniemożliwiającego najechanie na kable
leżące na podłodze?
Odpowiedź: NIE.
Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuści mikroskop bez pokrętła do ustawienia limitu wysokości nad polem
operacyjnym?
Odpowiedź: NIE.
Pytanie 8
Czy Zamawiający dopuści tubus uchylny w zakresie 30°-150°?
Odpowiedź: NIE.

Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuści system płynnej zmiany ogniskowej realizowanej jednym obiektywem w zakresie 207mm-470?
Odpowiedź: NIE.
Pytanie 10
Czy Zamawiający dopuści zakres korekcji wady wzroku operatora +5/-5?
Odpowiedź: NIE.
Pytanie 11
Dotyczy § 8. Projektu Umowy Dostawy - Gwarancja i serwis, pkt. 6
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w pkt. 6 z:
„Dostępność serwisu: 24 godz./dobę, 365/rok. Tel. …............ fax …............ e- mail. ….........”
na zapis:
„Dostępność serwisu: 24 godz./dobę, 365/rok. fax …............ e- mail. ….........oraz od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
świąt i dni wolnych od pracy w godz. 8:00-16:00 pod nr tel: ……….”
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 12
Dotyczy § 8. Projektu Umowy Dostawy - Gwarancja i serwis, pkt. 7
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę warunku czasu podjęcia naprawy max. 12 h od chwili zgłoszenia na czas 72 h od
chwili zgłoszenia?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 13
Dotyczy § 8. Projektu Umowy Dostawy - Gwarancja i serwis, pkt. 8
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w punkcie 8: „Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw wynosi
max. 24 h od chwili przyjęcia zgłoszenia”
na zapis:
„Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw wynosi max. 5 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia w
przypadku napraw nie wymagających sprowadzenia części z zagranicy oraz 10 dni roboczych w przypadku napraw które
wymagają sprowadzenia części z zagranicy.
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 14
Dotyczy § 8. Projektu Umowy Dostawy - Gwarancja i serwis, pkt. 14
Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od zapisu w punkcje 14 lub zmianę zapisu z:
„W przypadku gdy przewidywany lub faktyczny czas naprawy sprzętu przekroczy 24 h od chwili przyjęcia zgłoszenia awarii
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć na żądanie Odbiorcy taki sam sprzęt zastępczy” na zapis:
„W przypadku gdy przewidywany lub faktyczny czas naprawy sprzętu przekroczy 7 dni roboczych od chwili przyjęcia
zgłoszenia awarii Dostawca zobowiązany jest dostarczyć na żądanie sprzęt zastępczy pozwalający zapewnić ciągłość pracy”
Odpowiedź: Zamawiający godzi się na zmianę zapisu.
Pytanie 15
Dotyczy § 8. Projektu Umowy Dostawy - Gwarancja i serwis, pkt.2
Czy w przypadku zaoferowania mikroskopu dla którego producent zaleca przegląd co 12 miesięcy, Zamawiający wyrazi zgodę
aby pierwszy przegląd odbył się po uruchomieniu mikroskopu a drugi przed upływem 12 miesięcy gwarancji.
Odpowiedź: NIE.
Pytanie 16
Dotyczy § 8. Projektu Umowy Dostawy - Gwarancja i serwis, pkt.3
Czy w przypadku mikroskopu dla którego producent zaleca przegląd co 12 miesięcy, Zamawiający wyrazi zgodę aby zamiast
przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca wykonał przegląd po upływie 23 miesięcy gwarancji?
Odpowiedź: NIE.
Pytanie 17
Dotyczy § 9. Kary umowne, pkt. 2c
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu z:
„w razie opóźnienia w podjęciu lub wykonaniu naprawy w terminie określonym w § 8 ust. 7 i 8, nie dokonania przeglądów
gwarancyjnych lub pogwarancyjnych zgodnie z § 8 ust. 2 i 3, niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu sprzętu
zastępczego – w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 3za każdy dzień zwłoki”
na zapis:

„w razie opóźnienia w podjęciu lub wykonaniu naprawy w terminie określonym w § 8 ust. 7 i 8, nie dokonania przeglądów
gwarancyjnych lub pogwarancyjnych zgodnie z § 8 ust. 2 i 3, niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu sprzętu
zastępczego – w wysokości 0,05% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 3 za każdy dzień zwłoki”
Odpowiedź: NIE.
Pytanie 18
Dotyczy § 9. Kary umowne, pkt. 4
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu z:
„Odbiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niewykonania bądź nienależytego
wykonania umowy oraz w przypadku trzykrotnej nieterminowej realizacji obowiązku usunięcia usterki, niedostarczenia
sprzętu zamiennego, bądź opóźnienie w choćby jednokrotnej realizacji tego obowiązku będzie dłuższe niż 3 dni.”
na zapis:
„Odbiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku niewykonania umowy z winy Dostawcy.”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie godzi się na proponowaną zmianę zapisu.
W związku jednak z odpowiedzią na pytanie nr 14 Zamawiający modyfikuje zapis § 9 ust. 4 nadając mu brzmienie:
„Odbiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niewykonania bądź
nienależytego wykonania umowy oraz w przypadku trzykrotnej nieterminowej realizacji obowiązku usunięcia usterki,
niedostarczenia sprzętu zamiennego, bądź opóźnienie w choćby jednokrotnej realizacji tego obowiązku będzie dłuższe
niż 7 dni roboczych.”

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje pkt. XI.1. SIWZ: Termin składania ofert: do 21.09.2015r. do godz. 11:00 oraz
pkt. XII. SIWZ: Termin otwarcia ofert: w dniu 21.09.2015 r. godz. 11:30
Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany SIWZ i zmodyfikowany załącznik nr 5- projekt umowy.
Powyższe odpowiedzi na pytania zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ,
zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące.

Zatwierdził
Dyrektor Szpitala
Dr med. Zbigniew J. Król

