
                             Sandomierz dnia 23.08.2018 r. 
Szpital Specjalistyczny 
Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 

 

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na „Dostawę zestawu laparoskopowego”, znak PN/23/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie prze-

targu nieograniczonego na „Dostawę zestawu laparoskopowego”, znak PN/23/2018 
 
Do Zamawiającego w dniu 20.08.2018 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści nastę-

pującej: 

1. Czy z uwagi na fakt, iż oferowany przez nas wózek aparaturowy  jest wyrobem modułowym, 

dowolnie konfigurowalnym przez użytkownika, składającym się:  

- z modułu głównego wózka, który jest wyrobem medycznym oznakowanym CE w rozumie-

niu ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) i po-

siada stawkę VAT 8% oraz  

- z modułów wyposażenia wózka takich jak półki, szuflada, uchwyt na butlę CO2, uchwyt ka-

mery, uchwyt stojaka, szyna sprzętowa, nieoznakowanych znakiem CE, gdyż nie podlegają 

one pod ustawę o wyrobach medycznych i nie są objęte deklaracją zgodności, i posiadają 

stawkę VAT 23%, 

Zamawiający odstąpi o wymogu dostarczenia deklaracji zgodności oraz zgłoszenia lub po-

wiadomienia o wprowadzeniu oferowanego sprzętu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produk-

tów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla wyrobów tzw. nieme-

dycznych, nie podlegających ustawie z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. 

2010 nr 107 poz. 679) ? 

2. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 49 dni od podpisania umowy? 

3. Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu z 24 h do 72 h. Czas ten jest optymalny pod 

względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym 

poziomie. 

4. Prosimy o wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej z 3 dni do 8 dni od zgłoszenia 

przez Zamawiającego a w przypadku konieczności sprowadzani części z zagranicy do 14 dni.  

5. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu nieterminowej naprawy w 

przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego?  

 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 23.08.2018 r.: 

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 20.08.2018 r. Szpital Specjalistyczny Ducha 

Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania:  



1. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia Deklaracji zgodności i zgłosze-

nia lub powiadomienia o wprowadzeniu oferowanego sprzętu do Prezesa Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, dla oferowanego 

sprzętu. 

2. Zamawiający informuje, że przedłuża termin dostawy sprzętu do 40 dni od daty podpisania 

umowy. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w Rozdziale I SIWZ w pkt. 3 

- Termin realizacji zamówienia, który otrzymuje brzmienie ” Dostawa w terminie do 40 dni 

od daty podpisania umowy. Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 2 ust. 1 projek-

tu umowy i tak otrzymuje on brzmienie „Sprzęt będzie dostarczony przez Wykonawcę i na 

jego koszt po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym terminu dostawy, nie później niż w ter-

minie do 40 dni od daty podpisania umowy”. W związku z wprowadzonymi zmianami Za-

mawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 31.08.2018 r. do godz. 09:00. Termin 

otwarcia ofert odbędzie się w dniu 31.08.2018 r. o godz. 10:00.  

3. Zamawiający nie wyraża zgody 

4. Zamawiający nie wyraża zgody 

5. Zamawiający nie wyraża zgody 

 


