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Numer sprawy 6/2016 

 

Wykonawcy – wszyscy 

 
Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę zestawu endoskopii przewodu pokarmowego – 

6/2016 

 

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.  
 
Pytanie 1, dotyczy SIWZ 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nowoczesnej jednostki zawierającej zintegrowa 
Wideoprocesor HDTV ze źródłem światła, a co za tym idzie wyrazi zgodę na modyfikację tabeli 
określającej „Asortyment szczegółowy” do jednej pozycji „wideo procesor ze źródłem światła”?  
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Dotyczy zapisów Rozdz.13.9 SIWZ 
Czy Zamawiający dopuści oświadczenie producenta w celu potwierdzenia parametrów 
technicznych, nie znajdujących się w folderach i ulotkach producenta? Odp. Tak, Zamawiający 
dopuszcza. 
 
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 4 
Prosimy o wydłużenie rozpatrywania przez Wykonawcę ewentualnych reklamacji do 7 dni 
roboczych. Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu § 5 ust. 5 wzoru umowy na : „Wykonawca 
nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej 
umowy na stronę trzecią w trybie art. 509-518 Kodeksu Cywilnego”? Odp. Patrz zmiana SIWZ z 
dnia 14.06.2016r. 
 
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 6 ust. 2: „bezpłatną wymianę materiałów 
zużywalnych oraz wymienionych podczas przeglądów konserwacyjnych” wzoru umowy na: 
„bezpłatną wymianę materiałów zużywalnych, których wymianę producent zaleca podczas 
przeglądu konserwacyjnego””? Odp. Patrz zmiana SIWZ z dnia 14.06.2016r. 
 
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3 



Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 6 ust. 3 wzoru umowy na: „W przypadku 
awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w Czesie nie dłuższym niż 72 
godziny w dni robocze od daty dostarczenia Dos serwisu. Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
o otrzymaniu urządzenia przekazanego do serwisu najpóźniej w dniu jego otrzymania: faksem na 
numer 757443103 lub telefonicznie na numer 757449021”? Odp. Patrz zmiana SIWZ z dnia 
14.06.2016r. 
 
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 4,5 
Czy  Zamawiający wyrazi zgodę aby podane terminy usunięcia awarii były liczone w dniach 
roboczych? Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę - patrz zmiana SIWZ z dnia 14.06.2016r. 
 
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 7 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 6 ust. 7 na : 
„W przypadku 4-krotnej awarii tego samego istotnego elementu urządzenia w okresie gwarancji,  
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe, jeżeli.” ? Odp. Zamawiający nie 
zmienia projektu umowy. 
 
Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby podany termin opóźnienia Wykonawcy w realizowaniu 
przedmiotu umowy dający Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy w trybie 
natychmiastowym liczony był w dniach roboczych? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu 
umowy. 
 
Dotyczy zapisów umowy § 12, 13  
Prosimy o wykreślenie § 13 wzoru umowy, gdyż jest to dokładnie powtórzenie zapisów § 12 Odp. 
Patrz zmiana SIWZ z dnia 14.06.2016r. 
 
Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na rozpatrzenie reklamacji do 7 dni? Odp. 
Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: 
„Zapłata nastąpi w terminie 60 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury, (…).” ? Odp. 
Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas usunięcia awarii wynosił 7 dni roboczych ? Odp. 
Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: 
„W przypadku 4-krotnej awarii tego samego istotnego elementu/podzespołu w okresie gwarancji 
Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na nowy.” ? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu 
umowy. 
 
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: 
„(…) o ile ta trwała powyżej 5 dni roboczych.” ? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 



 
Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ? Odp. 
Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1b 
Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia 
zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1c 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ? Odp. 
Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad1 Procesor Wizyjny HD 
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu: Możliwość powiększenia ruchomego obrazu 
endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym? Odp. Tak, Zamawiający odstępuje od 
w/w wymogu. 
 
Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad1 Procesor Wizyjny HD 
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu: Zoom elektroniczny? Odp. Zamawiający 
odstąpi w przypadku, gdy Wykonawca zapewni zoom optyczny.  
 
Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad2 Źródło Światła 
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowano źródło światła z żarówką ksenonową o mocy min 300 
Wat? Odp. Zamawiający wymaga, aby moc żarówki wynosiła 300W lub zapewniała światło o 
mocy odpowiednika 300W. 
 
Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad2 Źródło Światła 
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowano regulowaną pompę powietrza w 5 zakresach? Odp. 
Nie. 
 
Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad 3 
Czy Zamawiający wymaga, aby podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła odbywało się 
za pomocą obrotowego konektora w zakresie 180 stopni? 
UZASADNIENIE: Takie rozwiązanie redukuje ryzyko skręcenia światłowodu. 
Odp. Nie. 
 
Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad3 Videogastroskop HD 
Czy Zamawiający dopuści zapis: Głębia ostrości min 5-100 mm? Odp. Tak, Zamawiający 
dopuszcza. 
 
Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad3 Videogastroskop HD 
Czy Zamawiający dopuści zapis: Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,8 mm? Odp. Tak, 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad3 Videogastroskop HD 
Czy Zamawiający dopuści zapis: Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 10,8 mm Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 



Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad3 Videogastroskop HD 
Czy Zamawiający dopuści zapis: Minimalny kąt zagięcia końcówki endoskopu:-w górę. 2100 -w dół. 
900   -w lewo. 1000    -w prawo 1000 Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad3 Videogastroskop HD 
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowano Vidogastroskop HD o następujących kątach zagięcia 

końcówki endoskopu: w górę.  2100   -w dół.  1200       -w lewo. 1200    -w prawo 1200? 
UZASADNIENIE: Takie rozwiązanie daje większe możliwości manewrowania endoskopem 
Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga. 
 
Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad3 Videogastroskop HD 
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowano Vidogastroskop HD wyposażony w kanał do 
spłukiwania pola obserwacji -Water Jet? 
UZASADNIENIE: Takie rozwiązanie ułatwia szybkie oczyszczenie pola obserwacji np. podczas 
krwawienia co przekłada się na czas i bezpieczeństwo zabiegu. 
Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga. 
 
Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad 4 
Czy Zamawiający wymaga, aby podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła odbywało się 
za pomocą obrotowego konektora w zakresie 180 stopni? 
UZASADNIENIE: Takie rozwiązanie redukuje ryzyko skręcenia światłowodu. 
Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga. 
 
Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad4 Videokolonoskop HD 
Czy Zamawiający dopuści zapis: Głębia ostrości min 4-100 mm? Odp. Tak, Zamawiający 
dopuszcza. 
 
Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad4 Videokolonoskop HD 
Czy Zamawiający dopuści zapis: Średnica zewnętrzna wziernika: max 13,2 mm? Odp. Tak, 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad4 Videokolonoskop HD 
Czy Zamawiający dopuści zapis: Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 13,2 mm Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Dotyczy załącznika nr 1do SIWZ Ad 1,2,3,4 
Czy Zamawiający wymaga, aby podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła odbywało się 
za pomocą jednego konektora? 
UZASADNIENIE: Wiodący producenci sprzętu endoskopowego (m.in. Olympus, Pentax) w 
innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie systemach stosują takie rozwiązanie. 
Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga. 
 
 
 
 
 


