
 

 

Wołomin, 2019.11.14 

Odpowiedź nr 2 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: 

 

WIDEOGASTROSKOP 
Pytanie nr 1; 
Dot. pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści videogastroskop o długości sondy roboczej min.1100 mm – tak jak wymaga 
tego w pkt. 9? 
ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami  SIWZ i udzielonymi odpowiedziami. 
 
Pytanie nr 2; 
Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowanie aparatu z roku 2019 ? 
ODPOWIEDŹ; Zamawiający będzie wymagał zaoferowanie aparatu z roku 2019. Zamawiający dokonuje korekty 
zapisu w załączniku nr 2 –ZADANIE nr 3- WIDEOGASTROSKOP w POZOSTAŁE WYMAGANIA  pkt.2  tj; 

 jest 

Rok produkcji 2018  
Oferowany aparat powinien być urządzeniem fabrycznie nowym wyprodukowanym w 2018 r. 

 powinno być 

Rok produkcji 2019  
Oferowany aparat powinien być urządzeniem fabrycznie nowym wyprodukowanym w 2019 r. 

 
Pytanie nr 3; 
Dot. pkt. 12 videogastroskop oraz pkt. 12 videokolonoskop 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie własnego kompatybilnego procesora obrazu? 
ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami  SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.  
 

WIDEOKOLONOSKOP 
Pytanie nr 4; 
Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości 2-100 mm? 
ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami  SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.  
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Pytanie nr 5; 
Pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści zróżnicowaną sztywność końcówki wziernikowej? 
ODPOWIEDŹ; zgodnie z zapisami  SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.  

 

MODYFIKACJA SIWZ 
 

Działając na podstawie art.38 ust.4 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 dokonuje modyfikacji 

SIWZ w zakresie załącznika nr 1 – „FORMULARZ OFERTY” , który otrzymuje brzmienie; 

 
 
II.  CENA OFERTY: 
 
WW  ooddppoowwiieeddzzii  nnaa  ooggłłoosszzeenniiee  oo  zzaammóówwiieenniiuu  ooffeerruujjęę//ooffeerruujjeemmyy  ssppeełłnniieenniiee  pprrzzeeddmmiioottuu  zzaammóówwiieenniiaa    zzaa  kkwwoottęę::  
  

 
Nr ZADANIA i nazwa sprzętu 

 
Cena 

jednostkowa 
Netto 
w zł 

 
ILOŚĆ 

w 
sztukach 

 
Wartość netto 

w zł 

Podatek VAT  
Wartość  brutto 

w zł 
 

Termin dostawy  
w dniach oraz 
proponowana 
gwarancja w 
miesiącach 

[podać] 

%   Kwota 
w zł 

1 – aparat do znieczulenia   1      

2 – stanowiska do pielęgnacji noworodków  
      wraz z promiennikiem ciepła 

 3      

3 - wideogastroskop  1      

4 - wideokolonoskop  1      

RAZEM X X  X   X 

 
 
 

Zastępca 
Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 

[-] Mariusz Poneta 


