
 

 

Wołomin, 2019.11.13 

 

Odpowiedź nr 1 do sprawy ZAM/18/2019   

 

OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY  
POSTĘPOWANIA PRZETARGIWGO 

 
          
DOTYCZY:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia 
oszacowana została poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, pod nazwą: ZZaakkuupp  sspprrzzęęttuu  ssppeeccjjaalliissttyycczznneeggooww  ppooddzziiaallee  nnaa  zzaaddaanniiaa  - nnrr    ppoossttęęppoowwaanniiaa    
ZZAAMM//1188//22001199.. 
 

                    Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2018, poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający – Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przekazuje 

Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

ZADANIE NR 4 

Pytania nr 1 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - ad. Zadanie nr 4  parametry ad. p. 6: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie Wideokolonoskopu z głębią ostrości od 2 mm do 100 mm? 
ODPOWIEDZI; dopuszczamy 
 
Pytania nr 2 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia parametry ad. p. 12: 
Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie urządzenia kompatybilnego z wideoprocesorem Optera? 
ODPOWIEDZI; Zamawiający zgadza się na dostarczenie urządzenia kompatybilnego z wideoprocesorem Optera. 

ZADANIE NR 5 

Pytania nr 3 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia Ad. Zadanie 5 Wideogastroskop 
Parametry ad. p. 12 i "Pozostałe wymagania" pkt. 2 
Czy Zamawiający zgadza się na dostarczenie urządzenia wyprodukowanego w 2019 roku i kompatybilnego z 
wideoprocesorem Optera?  
ODPOWIEDZI; Zamawiający potwierdza zapisy SIWZ na dostarczenie urządzenia wyprodukowanego w 2019 roku 
i kompatybilnego z wideoprocesorem Optera. 

 
POZOSTAŁE WYMAGANIA 

  
Pytania nr 4 dotyczące zapisów umowy paragraf 4 ustęp 1e , opisu przedmiotu zamówienia - ad. Zadanie nr 4  
punkt „pozostałe wymagania” podpunkt 3: 
Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający pod pojęciem „pełna dokumentacja serwisowa” oczekuje 
dostawy instrukcji użycia i dekontaminacji dla oferowanego urządzenia? 
ODPOWIEDZI; Zamawiający pod pojęciem „pełna dokumentacja serwisowa” oczekuje dostawy instrukcji użycia i 

dekontaminacji dla oferowanego urządzenia w j.polskim oraz dokumentów typu paszport techniczny. 
 
Pytania nr 5 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - ad. Zadanie nr 4  punkt „pozostałe wymagania” podpunkt 
7 akapit 2: 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby podany termin 48 godzin – liczony był w dniach roboczych? 
ODPOWIEDZI; Zamawiający wyraża zgodę, aby podany termin 48 godzin – liczony był w dniach roboczych. 
 
Pytania nr 6 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - ad. Zadanie nr 4  punkt „pozostałe wymagania” podpunkt 
7 akapit 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie awarii do 5 dni roboczych, a w przypadku 
napraw poza granicami RP do 12 dni roboczych? 
ODPOWIEDZI; Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany 
części sprowadzanej z zagranicy do 7 dni roboczych. 
 
Pytania nr 7 dotyczące zapisów umowy paragraf 4 ustęp 1e oraz opisu przedmiotu zamówienia - ad. Zadanie nr 
5  punkt „pozostałe wymagania” podpunkt 3: 
Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający pod pojęciem „pełna dokumentacja serwisowa” oczekuje 
dostawy instrukcji użycia i dekontaminacji dla oferowanego urządzenia? 
ODPOWIEDZI; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 
 
Pytania nr 8 dotyczące zapisów umowy opisu przedmiotu zamówienia - ad. Zadanie nr 5  punkt „pozostałe 
wymagania” podpunkt 7 akapit 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby podany termin 48 godzin – liczony był w dniach roboczych? 
ODPOWIEDZI; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 
 
Pytania nr 9 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - ad. Zadanie nr 5  punkt „pozostałe wymagania” podpunkt 
7 akapit 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie awarii do 5 dni roboczych, a w przypadku 
napraw poza granicami RP do 12 dni roboczych? 
ODPOWIEDZI; zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 
 
 
 
 
 

Zastępca 
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