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Nasz znak: ZP.271-  72 .5/16             Kraków, dnia 10.03.2016 r. 

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na

„Dzierżawa sprzętu medycznego dwóch myjni  automatycznych do
endoskopów wraz z kompletem odczynników chemicznych" (ZP 5/16)

         Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015,  poz.  2164)  Dyrektor  Szpitala
Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na zapytania złożone przez
Wykonawców oraz modyfikuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 1:
3. Ad. 19 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię zasilaną prądem 1-fazowym (230V, 
50Hz)? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w jednostkach służby zdrowia, nie 
wymagające przeprowadzania adaptacji przyłącza.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 2
2. Ad. 16 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię zasilaną prądem 1-fazowym (230V, 
50Hz)? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w jednostkach służby zdrowia, nie 
wymagające przeprowadzania adaptacji przyłącza.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy), paragraf 7, ustęp 3: Czy Zamawiający w § 7 ust.
3  wyrazi  zgodę  na  modyfikację  zapisu  z  istniejącego  na  zapis  następującej  treści:
„Niezamówienie  w  okresie  obowiązywania  umowy  zestawów  w  ilości  określonej  w
załączniku nr 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wydzierżawiającego roszczeń o
zamówienie pozostałej części zestawów, ani też innych roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego  wykonania  umowy,  jeżeli  na  zakończenie  umowy wartość  wykorzystanych
zestawów będzie stanowić 60% ilości określonej w załączniku nr 1.”?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy projektu umowy w zakresie § 7 ust 3 umowy, 
który otrzymuje nowe brzmienie:

„(...)  3.  Niezamówienie  w  okresie  obowiązywania  umowy zestawów  w ilości  określonej  w
załączniku  nr  1  nie  stanowi  podstawy  do  dochodzenia  przez  Wydzierżawiającego
roszczeń  o  zamówienie  pozostałej  części  zestawów,  ani  też  innych  roszczeń  z  tytułu
niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy,  jeżeli  na  zakończenie  umowy
wartość wykorzystanych zestawów będzie stanowić 60% ilości określonej w załączniku
nr 1.(...)”
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Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w umowie zapisu 
następującej treści: „Z uwagi na konieczność dostawy Środków chemicznych w pełnych opakowaniach handlowych, 
określonych w Załączniku nr 1, zobowiązanie do zakupu określonej ilości zestawów będzie uważane za spełnione, jeżeli w 
okresach półrocznych średnia miesięczna ilość zakupionych zestawów nie będzie niższa niż 60% ilość wynikająca z 
Załącznika nr 1.”?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy projektu umowy w zakresie § 7  umowy, w którym po pkt 3 dopisuje pkt 4 o 
następującej treści:

„4.  Z  uwagi  na  konieczność  dostawy  środków  chemicznych  w  pełnych  opakowaniach  handlowych,  określonych  w
Załączniku nr 1, zobowiązanie do zakupu określonej ilości zestawów będzie uważane za spełnione, jeżeli w okresach
półrocznych średnia miesięczna ilość zakupionych zestawów nie będzie niższa niż 60% ilość wynikająca z Załącznika
nr 1.”

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w zakresie:

a)  projektu umowy w części dotyczącej § 10 ust. 1 z którego wykreśla zapis:

(…) W przypadku dostarczenia ilości zestawów niezgodnych z zamówieniem stwierdzonych przy odbiorze dostawy, Dzier-
żawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia zamówienia na własny koszt, nie później jednak niż w ciągu
….. dni roboczych  od dostawy. (...)

wprowadza nowy zapis o następującej treści : 

„ (…) W przypadku dostarczenia ilości zestawów niezgodnych z zamówieniem stwierdzonych przy odbiorze dostawy, Wy-
dzierżawiający zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia zamówienia na własny koszt, nie później jednak niż
w ciągu ….. dni roboczych  od dostawy. (...)

b) Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik 1.1 do SIWZ  poz. 21 wykreśla zapis:

Elektroniczna dokumentacja procesów mycia i dezynfekcji z automatycznym rozpoznawaniem endoskopów i osób (typ, nr 
fabryczny, nazwisko osób obsługujących procesy) poprzez czytniki elektroniczne umieszczone na każdym endoskopie oraz 
indywidualnych osobowych kart chipowych z możliwością eksportu raportu po dezynfekcji do systemu archiwizującego badania 
endoskopowe. Możliwość obsługi dwóch urządzeń.
wprowadza nowy zapis o następującej treści : 

Elektroniczna dokumentacja procesów mycia i dezynfekcji z automatycznym rozpoznawaniem endoskopów i osób (typ, nr 
fabryczny, nazwisko osób obsługujących procesy) poprzez czytniki elektroniczne umieszczone na każdym endoskopie oraz 
indywidualnych osobowych kart chipowych z eksportem i integracją danych do programu Endobase ( na koszt 
Wydzierżawiającego) po dezynfekcji do systemu archiwizującego badania endoskopowego. Możliwość obsługi dwóch urządzeń.

c) Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik 1.2 do SIWZ  poz. 18 wykreśla zapis:

Elektroniczna dokumentacja procesów mycia i dezynfekcji z automatycznym rozpoznawaniem endoskopów i osób (typ, nr 
fabryczny, nazwisko osób obsługujących procesy) poprzez czytniki elektroniczne umieszczone na każdym endoskopie oraz 
indywidualnych osobowych kart chipowych z możliwością eksportu raportu po dezynfekcji do systemu archiwizującego 
badania endoskopowe. Możliwość obsługi dwóch urządzeń.

wprowadza nowy zapis o następującej treści : 

Elektroniczna dokumentacja procesów mycia i dezynfekcji z automatycznym rozpoznawaniem endoskopów i osób (typ, nr 
fabryczny, nazwisko osób obsługujących procesy) poprzez czytniki elektroniczne umieszczone na każdym endoskopie oraz 
indywidualnych osobowych kart chipowych z eksportem i integracją danych do programu Endobase ( na koszt 
Wydzierżawiającego) po dezynfekcji do systemu archiwizującego badania endoskopowego. Możliwość obsługi dwóch 
urządzeń.



Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2015, poz. 2164) Dyrektor Szpitala zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, modyfikując  pkt. XI.  1
SIWZ:  Termin składania ofert  - w  dniu 15.03.2016 r. godz. 10.00, oraz pkt. XII. Termin otwarcia ofert - w  dniu
15.03.2016 r. godz. 10.30 

Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają bez zmian. 

Powyższa odpowiedź zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej Szpitala i staje się wiążąca.


