
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
„SZPITAL MIEJSKI”  w  Sosnowcu 
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec 

 

 

 
 

Tel. ( 032) 296-41-50 , fax: (032)- 263-57-19,    Regon: 240837054,    NIP 644-33-73-832 

                 Sosnowiec, 21.10.2008r. 
 

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 2 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego znak sprawy ZP/44/2008 na dostawy urządzeń medycznych dla oddziału chirurgii.  
 
  

W odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia: 
 
 
Pytanie Nr 1 dotyczy Pakietu nr 3 – lampy bezcieniowe pkt. 7: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na regulację wysokości poprzez regulację oprawy lampy a nie statywu. 

Takie rozwiązanie daje większy zakres ruchu a dzięki temu poprawia komfort pracy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza regulację oprawy lampy, która powoduje zmianę wysokości lampy. 
 
 
Pytanie Nr 2 dotyczy Pakietu nr 1 – aparat elektrochirurgiczny z przystawką argonową: 
- Pkt.  2  Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów 

Znane na rynku rozwiązania dotyczą rozpoznawania wyłącznie przyłączonych instrumentów 

argonowych i proponują średnie nastawy mocy i przepływu argonu. 
Skuteczne nastawy te natomiast nie zaleŜą od rodzaju elektrody, ale od efektu jaki chcemy 

uzyskać na tkance: inne są nastawy dla hemostazy, inne dla niszczenia duŜych guzów nowotworowych 

dla tej samej elektrody argonowej. W przypadku gastroenterologii bardziej uŜytecznym jest 

rozwiązanie, w którym operator wybierając program nazwany np. "Argon hemostaza" czy "Argon-
dewitalizacja" ma od razu dobrane parametry przepływu i mocy koagulacji argonowej do danego 

zabiegu. 
Czy w związku z tym Zamawiający dopuści aparat, w którym nie ma rozpoznawania narzędzia, ale 

programowo rozwiązano dobór odpowiednich nastaw mocy koagulacji i przepływu argonu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza aparat, w którym nie ma rozpoznawania narzędzia, ale programowo 

rozwiązano dobór odpowiednich nastaw mocy koagulacji i przepływu argonu. 
 
Pytanie Nr 3 dotyczy Pakietu nr 1 – aparat elektrochirurgiczny z przystawką argonową: 
- Pkt. 13. 
Aparat wyposaŜony w koagulację w osłonie argonu pracującą w trzech trybach: forsownym, łagodnym, 

pulsacyjnym 
Czy Zamawiający dopuści aparat wyposaŜony w koagulację ciągłą i pulsacyjną, gdzie w kaŜdym z 

trybów uzyskujemy efekt powierzchniowej i głębokiej koagulacji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza aparat wyposaŜony w koagulację ciągłą i pulsacyjną, gdzie w kaŜdym z 

trybów uzyskujemy efekt powierzchniowej i głębokiej koagulacji. 
 



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
„SZPITAL MIEJSKI”  w  Sosnowcu 
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec 

 

 

 
 

Tel. ( 032) 296-41-50 , fax: (032)- 263-57-19,    Regon: 240837054,    NIP 644-33-73-832 

Pytanie Nr 4  
– Załącznik 5.2 (Dotyczy Pakietu nr 2) – formularz pozostałych warunków gwarancji i serwisu, 
Pozycja 19.  
Mając na uwadze dopuszczenie do złoŜenia ofert konkurencyjnych producentów sprzętu medycznego 

zwracamy się z zapytaniem: 
 

Czy Zamawiający akceptuje ogólnie stosowane warunki gwarancji, potwierdzające obowiązek 

Sprzedającego do  terminowego usuwania wszelkich zasadnych usterek technicznych zakupionego 
sprzętu medycznego, powstałych w trakcie zgodnego z Instrukcją Obsługi jego uŜytkowania. W tym 

kontekście wszelkie nieuzasadnione wezwania serwisowe czy teŜ  Ŝądania wykonania innych czynności 
serwisowych na w pełni sprawnie działającym sprzęcie nie są objęte gwarancją.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający akceptuje ogólnie stosowane warunki gwarancji. 
 
Pytanie nr 5 
„Czy Zamawiający potwierdza, Ŝe wszelkie zapisy w Umowach mówiące o  jakichkolwiek formach 
bezpłatnego przekazywania  przedstawicielom instytucji budŜetowych, w tym szpitalom, wartości 

materialnych czy  usług, będących uzyskiwaną wartością dodaną,  mogą stać w kolizji z 

obowiązującymi normami prawnymi i pociągać za sobą stosowne sankcje, wynikające z  powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. W tym kontekście zapisy Umowy  posiadające formę „wymagany 

jest bezpłatny przegląd” nie powinny znaleźć się w treści Umowy 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy zgodnie z treścią SIWZ. 
 

Pytanie nr 6  
Dotyczy paragrafu 6 ust. 2 
Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: 

„ (...)- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 

pkt.1,  
- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  z  przyczyn, niezaleŜnych od Zamawiającego  - 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 pkt.1,  

- za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości opóźnionej 

dostawy, za kaŜdy dzień zwłoki. (...)” 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy zgodnie z treścią SIWZ. 
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