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ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytanie:  

 

Pytanie 1 

Dotyczy SIWZ punkt 11 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert z godziny 9:30 na godzinę 10:00? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert.  

 

Pytanie 2 

Dotyczy Załącznika nr 1B – opis przedmiotu zamówienia – punkt 7 

Czy Zamawiający zrezygnuje w wymogu dostarczenia dokumentacji technicznej/serwisowej? 

Wymagana przez Zamawiającego dokumentacja stanowi dokumentację techniczną, która zgodnie z przepisami 

ustawy z 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

(Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), nie może być przekazana do publicznej informacji. Zakres 

dokumentacji serwisowej, o który się Państwo ubiegają stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z 

brzmieniem ww. aktu prawnego oraz umową dystrybucyjną, którą jesteśmy związani z producentem 

endoskopów. 

Pragniemy nadmienić, że: 

art. 11. ust. 4 ustawy wiążąco wskazuje co stanowić może tajemnicę przedsiębiorstwa cyt.:  

„Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ, z których wnika iż Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia możliwej do przekazania dokumentacji technicznej/serwisowej na potrzeby 

Zamawiającego.  

Ponadto należy nadmienić, ze w przekazanej dokumentacji technicznej/serwisowej zgodnie z wymogami 

ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych zakład opieki zdrowotnej musi mieć, oprócz paszportu 

technicznego będącego częścią dokumentacji technicznej, odpowiedniej dokumentacji serwisowej dla każdego 

wyrobu medycznego będącego w jego użytkowaniu. Dokumentacja ta musi zawierać informację dotyczącą 

wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, 

regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu. 

Od 18 września 2011 r. wytwórca, importer i dystrybutor musi do wyrobu medycznego załączyć informację o 

liście dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych. Ponadto instrukcja 

obsługi wyrobu musi zawierać informację o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez 

użytkownika samodzielnie.  

W odrębnym załączniku dostawca wyrobu musi przekazać listę podmiotów upoważnionych przez wytwórcę 

lub autoryzowanych przedstawicieli do wykonywania czynności serwisowych, nieujętych w wymienionym 

wykazie.  

Od 18 września 2011 r. tylko podmioty z list mogą legalnie świadczyć usługi serwisowe. Wymóg ten dotyczy 

oczywiście nowo dostarczonych wyrobów medycznych.  
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Ustawa o wyrobach medycznych nakłada na podmioty znajdujące się na liście serwisowej obowiązek 

posiadania:  

 odpowiedniego zaplecza technicznego, wyposażenia w części zamienne oraz materiały zużywalne i 

eksploatacyjne, 

 instrukcji serwisowej dla każdego z wyrobów medycznych w języku polskim, 

 odpowiednich procedur serwisowych.  

Podmiot świadczący usługi serwisowe znajdujący się na liście dostawcy musi zatrudniać także osoby z 

odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym. Dla każdego wyrobu medycznego dostawca 

indywidualnie określa wymogi serwisowe w zakresie zaplecza technicznego i uprawnionych pracowników.  

 

Pytanie 3 

Dotyczy warunków umowy § 4  ust. 1 oraz Dotyczy Załącznika nr 1B – opis przedmiotu zamówienia – punkt 

1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 24 miesięcy gwarancji z możliwością nieodpłatnego 

ubezpieczenia na kolejnych 12 miesięcy? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na konieczność zabezpieczenia ciągłości udzielania 

świadczeń zdrowotnych.  

 

Pytanie 4 

Dotyczy warunków umowy § 5  ust. 9 oraz Załącznika nr 1B – opis przedmiotu zamówienia – punkt 8: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aparatu zastępczego w przypadku naprawy gwarancyjnej 

trwającej powyżej 5 dni roboczych? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję zmian zapisu.  

 

Pytanie 5 

Dotyczy warunków umowy § 1  ust. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący” 

„ Do momentu uregulowania całej należności sprzęt pozostaje własnością Wykonawcy”. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na warunki kontraktu z NFZ. 
 

Pytanie 6 

Dotyczy warunków umowy § 5  ust. 2 oraz 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie istniejących zapisów jednym zapisem o następującej treści: 

„ Każda naprawa gwarancyjna, trwająca powyżej 7 dni roboczych, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o 

czas wynikający z przestoju sprzętu medycznego związany z naprawą lub wymianą uszkodzonego podzespołu 

lub jego części”. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję zmian zapisu.  
 

Pytanie 7 

Dotyczy warunków umowy § 5  ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu: 

„ Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii w terminie max. 48h w 

dni robocze od chwili dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką 

kurierską na koszt Wykonawcy)”. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję zmian zapisu.  
 

Pytanie 8 

Dotyczy warunków umowy § 5  ust. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: 

„ Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 5 dni roboczych bez konieczności sprowadzania części 

zamiennych oraz 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzania części, od dnia dostarczenia 

urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)”. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę paragrafu 5, ustęp 5 poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: 
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„Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do  5 roboczych dni bez konieczności sprowadzenia części 

zamiennych oraz do  12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części, od dnia otrzymania 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.„ 

 

Pytanie 9 

Dotyczy warunków umowy § 5  ust. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 

„ Wykonawca, w okresie gwarancji, w przypadku 3 napraw gwarancyjnych tego samego istotnego podzespołu 

(elementu), zobowiązuje się do wymiany owego podzespołu (elementu) na nowy, wolny od wad w terminie 14 

dni”. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję zmian zapisu.  

 

Pytanie 10 

Dotyczy warunków umowy § 7  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wskazanego paragrafu dodatkowego ustępu o 

następującej treści: 

 „ W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 14 dni od daty wymagalności którejkolwiek z rat cała 

należność staje się niezwłocznie wymagalna”. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje paragrafu 7 umowy poprzez dodanie ust. 3 w 

brzmieniu: 

„W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 30 dni od daty wymagalności dwóch kolejnych rat cała 

należność staje się niezwłocznie wymagalna.” 

 

Pytanie 11 

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 2 oraz 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5% oraz z 0,2% na 0,1%? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kar umownych wyłącznie w zakresie§ 11 ust. 3, W 

związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść § 11 ust. 3 nadając mu brzmienie; 

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,15 % kwoty 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji 

zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 2. Kara umowna nie może przekraczać 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo 

do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.” 

 

 

Pytanie 12 

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 4 oraz 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%? Jednocześnie 

prosimy o odstąpienie od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas 

naprawy. 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kar umownych z 0,2% na 0,15% w związku z czym treści 

§ 11 ust. 4 oraz 5 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,15 % 

kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 

wady lub usterki w okresie gwarancji/rękojmi, liczony od następnego dnia po terminie określonym na 

reakcję serwisu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,15 % kwoty 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do 

realizacji naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w § 5 ust.4.” 

 

Pytanie 13 

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 20% na 5%? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 



 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków Sekretariat: tel./fax. (12) 619-86-01/10, e-mail: info@dzieciecyszpital.pl 

Konto: Pekao SA, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083 

Pytanie 14 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta 

likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem 

placówki postępowanie upadłościowe. 

Odpowiedz: Zamawiający informuje, iż nie jest w trakcie likwidacji, przekształcenia w spółkę prawa 

handlowego i nie toczy się względem niego postępowanie upadłościowe.  

 

Pytanie 15 

Dotyczy Załącznika nr 1B – opis przedmiotu zamówienia 

Czy Zamawiający dopuści videokolonoskop dziecięcy o wyższych parametrach technicznych takich jak: 

- Obrazowanie w cyfrowym standardzie HD gdzie każdy z 1,25mln pikseli jest wyświetlany osobno co 

zapewnia dużo wyższą rozdzielczość i precyzję obrazowania w stosunku do systemu telewizyjnego TV? 

- szeroki zakres wygięcia końcówki góra/dół: 210/180; lewo/prawo: 160/160 oraz głębia ostrości 3-100mm 

- dodatkowe cyfrowe funkcje obrazowania w wąskim paśmie światła (m.in. wirtualna chromoendoskopia, 

skanowanie i-SCAN, wycięcia pasma czerwonego, obrys struktury tkanek i naczyń)? 

- kompatybilny z dostarczonym zestawem wysokiej rozdzielczości HD EPK-i5000 

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ z uwagi na specyfikę gastroenterologii 

dziecięcej oraz obecne wyposażenie pracowni.  
 

Pytanie 16 

Dotyczy Załącznika nr 1B – opis przedmiotu zamówienia 

Czy Zamawiający dopuści aby jeden z 4 przycisków rękojeści endoskopu posiadał funkcję płynnej regulacji 

powiększenia obrazu tzw. ZOOM? 

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ bowiem nie wykorzystuje funkcji 

zwiększenia obrazu. 

 

Pytanie 17 

Dotyczy warunków umowy § 10 

Czy Zamawiający zrezygnuje z obowiązku wniesienia należytego wykonania umowy. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody z uwagi na konieczność prawidłowej realizacji umowy z NFZ. 

 

Pytanie 18 

Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową? 

Odpowiedz: Zamawiający nie przekształca się w spółkę kapitałową.  

 

Pytanie 19 

Dotyczy załącznika nr 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – punkt 6: Czy nie nastąpiła omyłka 

dotycząca wymaganego parametru (Aparat stacjonarny, mobilny na kółkach), ponieważ przedmiotem 

zamówienia jest videokolonoskop dziecięcy? 

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, iż w opisie wystąpiła omyłka i wykreśla punkt 6 w załączniku numer 

1B do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) . 

 

Pytanie 20 

Dotyczy paragrafu 5, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas zakończenia napraw wynosił do 5 dni 

roboczych bez konieczności sprowadzenia części zamiennych oraz do 12 dni roboczych w przypadku 

konieczności sprowadzenia części? 

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę paragrafu 5, ustęp 5 i nadaje mu następujące brzmienie: 

„Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do  5 roboczych dni bez konieczności sprowadzenia części 

zamiennych oraz do  12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części, od dnia otrzymania 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.„ 

 

Pytanie 21 

Prosimy o wprowadzenie zapisów dotyczących zabezpieczeń spłaty zobowiązań wynikających z zawartej 

umowy o zamówienie publiczne (weksel In blanco, zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Zamawiającego). 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na rodzaj i formę proponowanych zabezpieczeń z uwagi na 

uwarunkowania statutowe oraz zapisy ustawy o działalności leczniczej. 
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Pytanie 22 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastaw rejestrowy na rzecz podmiotu finansującego wykonawcę? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody na rodzaj i formę proponowanych zabezpieczeń z uwagi na 

uwarunkowania statutowe oraz zapisy ustawy o działalności leczniczej. 

 

Pytanie 23 

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, zapisów dotyczących 

skorzystania przez Wykonawcę z prawa rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody bowiem uwzględnił już zapis w zakresie natychmiastowej 

wymagalności (patrz pytanie 10). 

 

Pytanie 24 

Prosimy o odpowiedź czy w przypadku jeżeli wewnętrzne procedury Wykonawcy przewidują odsetki za 

opóźnienie w zapłacie raty ceny, w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, Zamawiający wyrazi na to 

zgodę? 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody bowiem proponowane odsetki przewyższają odsetki przewidziane 

w Kodeksie cywilnym.  

 

Pytanie 25 

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ możliwości postawienia wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stan 

natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnienia w płatnościach o okres 30 dni.  

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny termin, niż zaproponowany powyżej, prosimy o jego wskazanie.  

Taki zapis istotnie zabezpiecza interesy Wykonawcy w zakresie udzielonego finansowania nie stanowiąc 

jednocześnie zagrożenia dla Zamawiającego w przypadku terminowej realizacji zobowiązań. 

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody bowiem uwzględnił już zapis w zakresie natychmiastowej 

wymagalności (patrz pytanie 10). 

 

Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie modyfikuję SIWZ w 

zakresie: 

1) treść załącznika nr 1B do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)  w zakresie punktu 15 (opisu 

parametrów) nadając mu brzmienie: 

 

15 Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła 

polegająca na wycinaniu części widma 

poprzez optyczny filtr umieszczony w źródle światła 

TAK  

 

2) treść paragrafu 4 ust. 2 załącznika nr 2 do SIWZ (projekt umowy), który otrzymuje brzmienie: 

 

„Wraz z aparatem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim, kartę 

gwarancyjną, zgodną z zapisami § 5 oraz przeprowadzi na własny koszt szkolenie personelu medycznego i 

technicznego. „ 

 

3) Pkt. 10.10 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert.  Kopertę należy oznakować w niżej  podany sposób: 

a) nazwa i adres Wykonawcy, 

b) adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, 

ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, z napisem:  

 

„Dostawa videokolonoskopu dziecięcego” znak sprawy: DZP.272-8/12, 

nie otwierać przed 31.05.2012, przed godziną 10.30 
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Konto: Pekao SA, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083 

4) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

 

„Oferty winny być złożone w terminie do 31.05.2012 do godz. 10:00 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków.” 

 

5) Pkt.11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

 

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 31.05.2012 o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego na sali 

konferencyjnej (budynek Administracji, przyziemie) przy ul. Strzeleckiej 2  w Krakowie.” 

 

 

 

Wyjaśnienia i zmiana  treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ 

i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

 


