Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP271-39/20
Kraków, dnia 22.12.2020r.

wg rozdzielnika:
ODPOWIEDZI
na zapytania dotyczące treści SIWZ_2
oraz MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ_3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest „Dostawa sprzętu medycznego, urządzeń i wyposażenia meblowego z podziałem
na 14 pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z
FASD
poprzez
przebudowę
obiektu
Wojewódzkiego
Specjalistycznego
Szpitala
Dziecięcego
im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2”, nr postępowania: DZP.271–39/20,
I. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ:
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie (Zamawiający) informuje, że wpłynęły
zapytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2019.1843 t.j.), którego przedmiotem jest „Dostawa sprzętu medycznego, urządzeń i wyposażenia meblowego
z podziałem na 14 pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego
Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św.
Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2”.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz
z udzielonymi odpowiedziami:
Dotyczy pakietu nr 12
Czy Zamawiający dopuści worki samorozprężalne dla dzieci o objętości 550/320ml, przy spełnieniu pozostałych
wymagań?
Odpowiedź: Zamawiajcy dopuszcza.
Dotyczy pakietu nr 12
Czy pod pojęciem „maski wyposażone w fartuchy uszczelniające” Zamawiający rozumie maski z otwartym
mankietem?
Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem „maski wyposażone w fartuchy uszczelniające”- rozumie mankiet z
regulowaną objętością.
Pakiet 2
Prosimy Zamawiającego o możliwość realizacji przedmiotu zamówienia: pakiety 2 – do 12 tygodni od dnia podpisania
umowy.
Odpowiedź: Zamawiąjcy wyraża zgodę w powyższym zakresie.. W związku z tym Zamawiający modyfikuje pkt
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4.4.1. SIWZ w zakresie Pakietu nr 2 jak w punkcie II. niniejszego pisma.
dot. wzór umowy- zał. nr 4 do SIWZ
dot. §2 ust.1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu montażu i
uruchomienia, w zakresie zadania nr 13.
Przedmiot zamówienia, wyspecyfikowany w w/w zadaniu, dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku,
w związku z czym nie wymaga montażu i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego, co bezpośrednio przekłada się
na korzyść dla Zamawiającego w obecnie panującej sytuacji epidemicznej, gdyż ogranicza do minimum kontakty
bezpośrednie personelu z osobami z zewnątrz.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z tym §2 ust. 1 projektu umowy
otrzymuje brzmienie: „Przedmiotem umowy jest dostarczenie, uruchomienie (nie dotyczy pakietu nr 13),
zainstalowanie (nie dotyczy pakietu nr 13), przeszkolenie (jeżeli dotyczy) i przeniesienie na Zamawiającego
własności wyposażenia sprzętowego w pakiecie nr …………… do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2, o którym mowa w załącznikach nr 1-3 do umowy.”
dot. §3 ust.8 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących szkolenia
personelu, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkty opisane w zadaniu nr 13 nie wymaga
przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z załącznikiem nr 2Ł, pakiet nr 13 do SIWZ nie wymaga szkolenia
personelu w zakresie pakietu nr 13.

dot. §4 ust 2, Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia bezpłatnych
przeglądów technicznych sprzętów w zakresie zadania nr 13, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta
produkty te nie wymagają przeglądów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W związku z tym §4 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „W okresie
trwania gwarancji Wykonawca świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne wyposażenia sprzętowego i przeglądy
serwisowe wraz z wymianą części, po uprzednim uzgodnieniu terminu przeglądu z upoważnionym pracownikiem
Zamawiającego, o którym mowa w § 7. Minimalna liczba przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta. Ostatni
bezpłatny przegląd serwisowy zostanie wykonany nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem gwarancji (nie
dotyczy pakietu nr 13).”

dot. §4 ust 7 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu na rozpoczęcie naprawy do 72 godzin
licząc od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Dla podmiotów oddalonych o kilkaset kilometrów od
siedziby Zamawiającego jest to optymalny czas na zorganizowanie pracy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy w odniesieniu do pakietu nr 13. W związku z tym,
§4 ust. 7 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy wyposażenia
sprzętowego w ciągu 48 godzin (pakiet nr 1-12 oraz 14)/ 72 godzin (pakiet nr 13) w dni robocze (od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od dnia otrzymania zawiadomienia od
Zamawiającego, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.”
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na pytania do postępowania o nr DZP.271-39/20 w części nr 7.
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Pytanie 1, poz. 1 - Chłodziarka podblatowa
Czy Zamawiający wymaga urządzenia laboratoryjnego, czy sklasyfikowanego jako urządzenie medyczne i wpisane do
rejestru urządzeń medycznych?
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 2G, pakiet nr 7 do SIWZ Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt
posiadał deklarację zgodności CE. Zamawiający nie wymaga, aby sprzęt posiadał wpis do Rejestru Wyrobów
Medycznych.
Pytanie 2, poz. 1 - Chłodziarka podblatowa
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: szer. x wys. x gł.: 600 x 83 5x 600 mm? Jeżeli jest to urządzenie
podblatowe, to wymiar szerokości nie powinien mieć dla Zmawiającego znaczenia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3, poz. 1 - Chłodziarka podblatowa
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 117 litrów?
Podane w OPZ wymiary zewnętrzne wskazują na urządzenie o mniejszej pojemności.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4, poz. 2 - Chłodziarko-zamrażarka
Czy Zamawiający wymaga urządzenia laboratoryjnego, czy sklasyfikowanego jako urządzenie medyczne i wpisane do
rejestru urządzeń medycznych?
Na rynku nie ma urządzeń chłodziarko-zamrażarek medycznych o parametrach wymaganych przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 2G, pakiet nr 7 do SIWZ Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt
posiadał deklarację zgodności CE. Zamawiający nie wymaga, aby sprzęt posiadał wpis do Rejestru Wyrobów
Medycznych.
Pytanie 5, poz. 2 - Chłodziarko-zamrażarka
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: szer. x wys. x gł.: 600 x 1960 x 600 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6, poz. 2 - Chłodziarko-zamrażarka
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności: chłodziarka 180 litrów/zamrażarka 100 litrów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7, poz. 2 - Chłodziarko-zamrażarka
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonane z niezależnymi komorami: chłodzącą i zamrażającą, z osobnymi
systemami chłodzenia i jednym sterownikiem kontrolującym pracę i alarmy obydwu komór?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pakiet nr 3: Szuflada grzewcza
1. Czy Zamawiający zamierza ogrzewać w urządzeniu płyny infuzyjne lub inne płyny będące wyrobami medycznymi?
Odpowiedź: Tak.
2. Czy Zamawiający wymaga, by urządzenie było sprzętem/urządzeniem medycznym (vat 8%), a nie laboratoryjnym
czy komercyjnym (vat 23%), co reguluje: Art. 17 pkt. 1 ust 2 w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
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leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, który mówi, że podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać warunek stosowania
wyrobów odpowiadającym wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz.
679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586)?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga urządzenia dopuszczonego do stosowania w jednostkach służby
zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz posiadającego oznaczenie CE. Stawkę podatku VAT
określa Sprzedający, a nie Kupujący.
3. Pkt 7 specyfikacji: „Szafka wyposażona w dwie autonomiczne, wysuwane szuflady ze stali nierdzewnej” Pytanie: Czy
Zamawiający dopuści szafkę z dwiema autonomicznymi, wysuwanymi szufladami zbudowanymi z blachy stalowej
malowanej proszkowo i płyty izolacyjnej ze spodem z aluminium szczotkowanego? Połączenie tych materiałów czyni
urządzenie bardzo bezpieczne, oszczędne w eksploatacji, wygodne w użyciu oraz bardzo estetycznie wykonane.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
4. Pkt 8 specyfikacji: „Mikroprocesorowy system kontroli i regulacji temperatury – rozdzielczość 0,5ºC”. Pytanie: Czy
Zamawiający dopuści urządzenie z mikroprocesorowym systemem kontroli i regulacji temperatury – rozdzielczość 1ºC
co w zupełności wystarcza personelowi w zadaniu odpowiednich temperatur jak również producenci płynów nie
uwzględniają w zaleceniach tak drobnych różnic w temperaturach zadanych w tego typu urządzeniach?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
5. Czy Zamawiający wymaga, żeby urządzenie działało na zasadzie nowoczesnej metody ogrzewania metodą
konwekcyjną z wymuszonym obiegiem powietrza, ponieważ to bezpieczna metoda zapewniająca równomierną
dystrybucję ciepła, czego nie jest w stanie zapewnić ogrzewanie wkładów metodą kondukcji - przez bezpośredni
kontakt – istnieje wtedy ryzyko miejscowego przegrzania wkładu – w okolicy styku z elementem ogrzewającym/ lub
niedogrzania wkładu oddalonego od grzałek?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
6. Czy Zamawiający wymaga funkcji pozwalającej na przyspieszenie ogrzewania wsadu (BOOST) poprzez czasowe
zwiększenie temperatury grzania, automatycznie wyłączającej się po osiągnięciu zadanych parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
7. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało funkcję dezynfekcji ogrzewanego wkładu przy pomocy
promieniowania UV-C? Obecny kryzys epidemiczny oraz niebezpieczeństwa niesione przez patogeny powszechnie
występujące w szpitalach sprawią, że taka dodatkowa funkcja urządzenia może zapobiegać rozprzestrzenianiu i
występowaniu zakażeń szpitalnych wśród pacjentów, a także personelu medycznego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pakiet 8 – USG
1. Dotyczy Załącznika nr 2H pakiet nr 8 do SIWZ pkt 20
Czy aparat klasy premium posiadający funkcję HR Flow do detekcji małych naczyń z wysoką czułością i
dokładnością oraz HDR Flow do detekcji naczyń z wysokim zakresem dynamiki dla dokładnego zobrazowania
przepływów spełni wymaganie Zamawiającego, które brzmi: „Funkcja mająca na celu wykrywanie i zapobieganie
artefaktom ruchowym w trakcie pracy w trybie kolorowego Dopplera”?
Funkcje te dają taki sam efekt jak funkcja wymagana przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
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2. Dotyczy Załącznika nr 2H pakiet nr 8 do SIWZ pkt 69
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat klasy premium, który posiada wiele ciekawych opcji rozbudowy jak
anatomiczny M-mode z 3 linii jednocześnie, oprogramowanie do oceny kurczliwości mięśnia sercowego (strain i
strain rate) realizowane w trybie Dopplera tkankowego oraz w trybie śledzenia tkanki (w obrazowaniu 2D),
automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF, obrazowanie 4D i inne lecz nie posiada możliwości rozbudowy o
opcję elektrokardiografii wewnątrzsercowej?
Z dużym prawdopodobieństwem opcja ta nie będzie nigdy używana w tym aparacie a uniemożliwia wielu
renomowanym producentom aparatów USG udział w postępowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
3. W związku z tym, że oferty będą składane w formie elektronicznej, czy Zamawiający odstąpi od wymogu
sporządzania spisu treści i numerowania stron?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 10.10.17 SIWZ oraz pkt 10.10.18 SIWZ, Zamawiający zaleca, a
nie wymaga sporządzania spisu treści i numerowania stron.
4. §4 ust. 7 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin biegł w dni robocze (od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. W związku z tym, §4 ust. 7 projektu umowy
otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy wyposażenia sprzętowego w ciągu 48
godzin (pakiet nr 1-12 oraz 14)/ 72 godzin (pakiet nr 13) w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w
ust. 8 niniejszego paragrafu.”
Pakiet nr 7
Poz. 1. (Tg4*) Chłodziarka medyczna
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarkę o wymiarach 520 x 835x 660 mm? Parametry te
minimalnie odbiegają od wymaganych w SIWZ? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Poz. 2. (Tg4) Chłodziarko-zamrażarka medyczna
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarkę o wymiarach 520 x 1665 x 665 mm? Parametry te
minimalnie odbiegają od wymaganych w SIWZ? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 1, dotyczy pakietu 2 – załącznik nr 2B, pkt. 11
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy objętościowej przeznaczonej do stosowania u dorosłych, dzieci i
noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych za pośrednictwem standardowych
medycznych dróg dostępu m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie 2, dotyczy pakietu 2 – załącznik nr 2B, pkt. 15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy objętościowej
programowanej w następujących jednostkach
prędkości
dawki:
ng/kg/min,
ng/kg/h,µg/kg/h,
µg/kg/min,
µg/kg/24h
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mg/kg/min,mg/kg/24h,g/kg/min,g/kg/h,mU/kg/min,mU/kg/h,U/kg/min,
mmol/kg/h, mol/kg/h, kcal/kg/h, mEg/kg/min, mEq/kg/h.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

U/kg/h,U/kg/24h,kU/kg/h,

EU/kg/h,

Pytanie 3, dotyczy pakietu 2 – załącznik nr 2B, poz. 2, pkt. 14
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy strzykawkowej programowanej w następujących jednostkach
prędkości
dawki:
ng/kg/min,
ng/kg/h,µg/kg/h,
µg/kg/min,
µg/kg/24h
mg/kg/min,mg/kg/24h,g/kg/min,g/kg/h,mU/kg/min,mU/kg/h,U/kg/min,
U/kg/h,U/kg/24h,kU/kg/h,
EU/kg/h,
mmol/kg/h, mol/kg/h, kcal/kg/h, mEg/kg/min, mEq/kg/h.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4, dotyczy pakietu 2 – załącznik nr 2B, poz. 2, pkt. 24
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy w której dla każdego leku z biblioteki leków (2000 ) można
zaprogramować parametry podaży leku tj. limity górne i dolne , miękkie i twarde , parametry bolusa oraz dla trybu
wieloetapowego pięć wartości szybkości podaży profilowej.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie 5, dotyczy pakietu 2 – załącznik nr 2B, poz. 2, pkt. 30
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy strzykawkowej, którą można łączyć w 2 moduły składające się z
dwóch pomp ( bez użycia stacji dokującej ).
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie 6, dotyczy pakietu 2 – załącznik nr 2B, poz. 2, pkt. 41
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej programowanej w następujących jednostkach prędkości
dawki:
ng/kg/min,
ng/kg/h,µg/kg/h,
µg/kg/min,
µg/kg/24h
mg/kg/min,mg/kg/24h,g/kg/min,g/kg/h,mU/kg/min,mU/kg/h, U/kg/min, U/kg/h,U/kg/24h,kU/kg/h, EU/kg/h,
mmol/kg/h, mol/kg/h, kcal/kg/h, mEg/kg/min, mEq/kg/h
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7, dotyczy pakietu 2 – załącznik nr 2B, poz. 2, pkt. 48
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z listą 40 leków (z możliwością wymiany nazw leków ) lub z opcją
dopisania do 2000 leków pełnymi procedurami podaży.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie 8, dotyczy pakietu 2 – załącznik nr 2B, poz. 2, pkt. 57 -77
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pompy do żywienia dojelitowego. Pompa jest osobnym urządzeniem nie
współpracującym ze stacja dokującą .
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie 9, dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §9 ust. 1 oraz ust. 2 do wysokości 0,5%
wartości sprzętu którego zwłoka dotyczy ?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,8% w zakresie §9 ust. 1 oraz
ust. 2 projektu umowy. W związku z tym:
- §9 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego
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kary umownej w wysokości 0,8 % kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto danego pakietu określonego w § 6 ust.
1 za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku gdy kara
umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Zamawiający
zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.”
- §9 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego
kary umownej w wysokości 0,8 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu, o którym mowa w § 6
ust. 1:
a) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady lub usterki w okresie gwarancji/rękojmi,
b) za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w §4
ust.7 umowy.
c) za każdy dzień zwłoki ponad termin wykonania naprawy określony w §4 ust.9 umowy.”
Pytanie 9, dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §9 ust. 4 do wysokości 10% kwoty
wynagrodzenia brutto w przypadku rozwiązania umowy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 18%. W związku z tym:
§9 ust. 4 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 18 % wynagrodzenia umownego brutto.”
Dotyczy: opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2C, pakiet nr 3)
1.
Mając na uwadze, że szafka w pakiecie nr 3 przeznaczona jest na blok operacyjny a więc do pomieszczeń
wymagających wysokiej aseptyki, czy Wykonawca ma zaoferować ten produkt jako wyrób medyczny, który w
swojej funkcjonalności wypełnia definicję wyrobu medycznego zawartą w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), i tym samym podlegający obowiązkowi
wynikającemu z art. 58 ust. 1 powołanej Ustawy? Jeżeli Zamawiający oczekuje w pakiecie 3 wyrobu medycznego,
czyli objętego stawką 8% Vat, czy Wykonawca na etapie oferty ma udokumentować status wyrobu i załączyć do
oferty deklarację zgodności oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla
powołanego wyrobu potwierdzające, że jest on wyrobem medycznym i upoważniające do zastosowania 8% stawki
VAT?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga urządzenia dopuszczonego do stosowania w jednostkach służby
zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz posiadającego oznaczenie CE. Stawkę podatku VAT
określa Sprzedający, a nie Kupujący.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt 13.1.3 SIWZ: „Przed podpisaniem umowy wykonawca,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym pakiecie zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
(opis szczegółowy należy czytać z opisem ogólnym – jeżeli dotyczy): W zakresie pakietu nr 3: Deklaracja zgodności
CE”.
Pakiet nr 7
Poz. 1. (Tg4*) Chłodziarka medyczna
1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach 595 x 660 x 850 (SzxGxW), tj. o 2,5 cm szarszą od wymaganej,
spełaniającą wszystkie pozostałe wymagania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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poz. 2. (Tg4) Chłodziarko-zamrażarka medyczna
1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę o wymiarach 540 x600 x 1680 (SzxGxW), tj. o 5 cm niższą od
wymaganej, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

II.
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U.2019.1843) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie:
1) Pkt 4.4.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
pakiety 1 oraz 3-14 – do 4 tygodni od dnia podpisania umowy;
pakiet 2 – do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.”
2) Załącznika nr 2Ł, pakiet nr 13 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – poprzez:
- usunięcie pkt 13 załącznika. W związku z tym numeracja załącznika ulega zmianie.
- usunięcie wyrażenia „paszportu technicznego” z pkt 14 (przed zmianą numeracji)/ pkt 13 (po zmianie numeracji).
W związku z powyższym Zamawiający wycofuje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu
25.11.2020 r. Załącznik nr 2Ł, pakiet nr 13 do SIWZ –Opis przedmiotu zamówienia, a w jego miejsce zamieszcza się
nowy załącznik nr 2Ł, pakiet nr 13 do SIWZ –po zmianach.
3) Załącznika nr 4 do SIWZ – Umowa (projekt). Zmianie ulega §2 ust.1, §4 ust.2, §4 ust.7, §9 ust.1, §9 ust. 2, §9 ust.4,
projektu umowy.
W związku z powyższym Zamawiający wycofuje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu
25.11.2020 r. Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy, a w jego miejsce zamieszcza się nowy załącznik nr 4 do SIWZ –
projekt umowy–po zmianach.

W załączeniu:
1) Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy–po zmianach
2) Załącznik nr 2Ł, pakiet nr 13 do SIWZ – po zmianach

Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i
są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Z poważaniem
Otrzymują:
 strona internetowa Zamawiającego
 a/a
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