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UUcczzeessttnniiccyy  ppoossttęęppoowwaanniiaa  pprrzzeettaarrggoowweeggoo  

  

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-
060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   

Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż:  
   1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 

  2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna 
potrzeba udzielenia zamówienia;  

  3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 

  - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert 

1a  jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 

1 b       Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1  
2.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 
4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

 

Informuje, że: 

Zadanie nr 1 punkt 2  Cystoskop 

Pytanie nr 1 
Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, zadanie nr 1 punktu 2  Cystoskop 
Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o rozmiarze płaszcza 19,5 Fr. z obturatorem? 
Reszta parametrów bez zmian. 

Odpowiedź nr 1 
Dopuszcza 

Pytanie nr 2 
Czy zamawiający może doprecyzować rozmiar oraz skład cystoskopu w punkcie 1 „Cystoskop, kanał 
roboczy cystoskopu z dźwignią Albarrana, do optyki 4 mm” ?  Czy oferowany cystoskop ma być z optyką ? 
Czy chodzi o płaszcz, obturator oraz dźwignie Albarana bez optyki ? 

Odpowiedź nr 2 
Rozmiar 19F, bez optyki.  
Tak, chodzi o płaszcz, obturator, dźwignię bez optyki. 

 

 



WOJEWÓDZK I SZPITAL SPE CJALISTYCZNY   
 im.  św.  Rafała  w Czerwonej Górze  

 
 Strona 2 z 10  

ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny    
tel.: 041 34-655-45, fax.: 041 34-655-67      
www.czerwonagora.pl   czerwonagora@czerwonagora.pl 
KRS: 0000009315   NIP 959 12 89 964  Regon: 000296213  

  
Certyfikat Akredytacyjny 

nr 2014/2 

Zadanie nr 2 punkt nr 2 Kleszczyki do URS 

Pytanie nr 3 
Dotyczy załącznik nr 1 SIWZ, zadanie nr 2 punkt nr 2 Kleszczyki do URS 
Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny tj Kleszcze do endoskopów sztywnych owalne z zębami 
dookoła średnica zewnętrzna 5 Fr. dł. kleszczyki 550  mm do URS? 
Reszta parametrów bez zmian. 

Odpowiedź nr 3 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 4 
Czy zamawiający w punkcie 2, zadania 2 akceptuje zaoferowanie kleszczy o rozmiarze 5 Fr, co jest w 
przybliżeniu tożsame ze średnicą 1,6 mm ?  

Odpowiedź nr 4 
Dopuszcza 

Zadanie nr 5 

Pytanie nr 5 
Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie narzędzia bipolarnego składającego się z trzech części: tubusu, 
wkładu roboczego oraz rączki bez zamka. Oby dwie końcówki robocze ruchome, o długości 18 mm, z 
fenestracją, w zestawie wraz z kablem ? 

Odpowiedź nr 5 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Zadanie nr 7 punkt nr 1 i 2 Imadło laparoskopowe 

Pytanie nr 6 
Dotyczy załącznik nr 1 SIWZ, zadanie nr 7 punkt nr 1 i 2 Imadło laparoskopowe 
Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny tj: 
Imadło laparoskopowe bransze wygięte (w pkt 1 w lewo, w pkt 2 w prawo), o wymiarach tubusa 5mm, 
długość 310 mm, rozbieralne na dwie części , uchwyt w linii narzędzia z zapinką z uwolnieniem w  górnej 
części uchwytu. 
W miejsce opisanych parametrów  w przedmiocie zamówienia? Reszta parametrów bez zmian. 

Odpowiedź nr 6 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 7 
Poz. Nr 1 i 2 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia trzyczęściowego składającego się z wkładu roboczego, 
tubusa i rękojeści. Pozostałe parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne. 

Odpowiedź nr 7 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Zadanie nr 9 punkt nr 2 Trokar wielorazowy 

Pytanie nr 8 
Dotyczy załącznik nr 1 SIWZ, zadanie nr 9 punkt nr 2 Trokar wielorazowy 
Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny tj: 
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Prowadnica trokaru  i trokar o średnicy 12,5 mm – reszta parametrów pozostaje bez zmian. 

Odpowiedź nr 8 
Dopuszcza 

Zadanie nr 10 

Pytanie nr 9 
Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pompy ssąco-płucząca do zabiegów laparoskopowych z 
podwójnym zestawem drenów wielorazowych i wężami próżniowymi od ssaka pompy do pojemnika 
próżniowego na odsysany płyn / wydzielinę, wielorazowy, autoklawowalny oraz z filtrem higienicznym, 
antybakteryjny zabezpieczającym do odsysania ? 

Odpowiedź nr 9 
Dopuszcza 

Zadanie nr 11  

Pytanie nr 10 
punkt nr 1 i 2  Kleszcze laparoskopowe 
Dotyczy załącznik nr 1 SIWZ, zadanie nr 11 punkt nr 1 i 2  Kleszcze laparoskopowe 
Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny tj: 
Kleszcze chwytające typu Johann z okienkiem, o średnicy 5mm, i długości 330 mm, oraz długość końcówki 
chwytającej 20 mm. 
Reszta parametrów SIWZ bez zmian.  

Odpowiedź nr 10 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 11 
punkt nr 1 
Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w punkcie 1, zadania 11 kleszczyków chwytających typu 
Johann z okienkiem, o średnicy 5 mm, i długości 330 mm, oraz długości ramion końcówki chwytającej 26 
mm, rączka z zapinką i kablem monopolarnym do w/w narzędzia z wtykiem 4 mm, długość min 3,5 m ? 

Odpowiedź nr 11 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 12 
punkt nr 2 
Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w punkcie 2, zadania 11 kleszczyków chwytających typu 
Johann z okienkiem, o średnicy 5 mm, i długości 330 mm, oraz długości ramion końcówki chwytającej 26 
mm, rączka z zapinką? 

Odpowiedź nr 12 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Zadanie nr 13 

Pytanie nr 13 
Czy zmawiający zgodzi się na zaoferowanie tulei zapasowych,  karbowanych, autoklawowalnych 
kompatybilnych z trokarem 11 mm w liczbie sztuk 20, ze względu na opakowania zbiorcze w których 
znajduje się 10 tulei ? 
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Odpowiedź nr 13 
Dopuszcza 

Zadanie nr 14 Ureterorenoskop giętki - w programie wymiany 

Pytanie nr 14 
Dotyczy załącznik nr 1 SIWZ, zadanie nr 14 Ureterornofiberoskop 
Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny tj: Ureterorenoskop giętki w programie wymiana, 
 Parametry: 
- wymiar zewnętrzny 6 / 9,9 Fr  
- dwa kanały robocze o średnicy 3,3 Fr 
- wygięcie końcówki góra 270 stopni, dół 270 stopni 
- długość robocza 680 mm 
- kierunek patrzenia 0 stopni 
- pole widzenia 85 stopni 
- długość widzenia 2- 50 mm 
W zestawie zawór biopsyjny (10 szt), zawór narzędzie irygacja, nasadka do sterylizacji, 2 szczoteczki do 
czyszczenia kanałów, kontener do sterylizacji, tester szczelności, 1 szt. szczypce chwytające 3 Fr dł. 920 
mm. 
W miejsce opisanego giętkiego Ureterorenoskopu giętkiego?  
 Należy zauważyć iż większość parametrów oferowany URS giętki znacznie przewyższa opis SIWZ. 

Odpowiedź nr 14 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 15 
Ureterorenofiberoskop ( Ureterorenoskop giętki - w programie wymiany), parametry: wymiar zewnętrzny 
7,5 Fr (średnica 2,5 mm); wymiar kanału roboczego 3,6 Fr (średnica 1,2 mm) ; wygięcie końcówki: góra 
270°, dół 270°; długość robocza 670 mm; długość całkowita około 1000 mm; kierunek  patrzenia 0°; pole 
widzenia 88°; odległość widzenia  min. 3-50 mm. W zestawie: zawór biopsyjny (10 szt.), zawór narzędzia-
irygacji , bez nasadka do sterylizacji , 2 szczoteczki,  kontener,1 szt tester, 1 szt szczypce chwytające 3Fr x 
1000 mm) ? 

Odpowiedź nr 15 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Zadanie nr 15 Ureterorenoskop półsztywny - w programie wymiany 

Pytanie nr 16 
Dotyczy załącznik nr 1 SIWZ, zadanie nr 15 Ureterorenoskop 
Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny tj 
Ureterorenoskop w programie wymiana, 
 Parametry: 
-Kąt patrzenia 12 stopni 
-Obwód 8 /9,8 Fr 
- Długość robocza 430 mm 
- Długość całkowita 600 mm 
- Kanał roboczy do zastosowania z narzędziami 5 Fr lub 2 x 3 Fr  
- Rozbieralne kraniki (zawory) 
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- 10 szt uszczelek 
- Kosz do sterylizacji 
W miejsce opisanego Ureterorenoskopu? 

Odpowiedź nr 16 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 17 
Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie Ureterorenoskopu półsztywnego w programie wymiany -  
parametry: kąt patrzenia 6°,końcówka 8 Fr., obwód 9,5 Fr. (na długości 60 mm)/12 Fr. (na długości 150 
mm), długość robocza 430 mm, kanał roboczy 6 Fr. (1 narzędzie 5 Fr lub 2 narzędzia 3+2 Fr obok siebie) z 
łącznikiem z nierozbieralnymi kranikami, uszczelkami do łącznika (10 szt.), kosz do sterylizacji ? 

Odpowiedź nr 17 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Zadanie nr 16 Optyka cystoskopowa- w programie wymiany 

Pytanie nr 18 
Dotyczy załącznik nr 1 SIWZ, zadanie nr 16 – Optyka cystoskopowa 
Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie z jakiej firmy płaszczami mają być kompatybilne optyki ? 
Uzasadnienie każdy z producentów endoskopii posiada inny standard łączenia płaszcza z optyką. 

Odpowiedź nr 18 
Z płaszczami firmy STORZ 

Pytanie nr 19 
Do jakiego systemu / jakiej firmy zamawiający chce zakupić optyki ? 

Odpowiedź nr 19 
Do systemu firmy STORZ 

Zadanie nr 17 

Pytanie nr 20 
Dotyczy załącznik nr 1 SIWZ, zadanie nr 17 Tor wizyjny do cystoskopii- zestaw 
Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny tj: 
1 Sterownik kamery Full –HD posiadający wyjścia SDI (BNC), YPbPr (3cBNC), S-Video (Y/C) & 
Composite (BNC) oraz USB 2,0 służące do zapisu archiwizowanego obrazu i filmu. 
Kontroler posiadający filtr moire . W zestawie z głowicą kamery oraz obiektywem kątowym dedykowanym 
do optyk 4 mm i mniejszych. 
2 Źródło światła Led z gwarancją żywotności diody 30 000 h 
3 Światłowód endoskopowy  długości 3 m o średnicy wiązki 2,5 mm dedykowany do średnic optyk 
endoskopowych 4 mm i mniejszych. System zapięć światłowodu snap-on umożliwiający swobodne 
obracanie przyłącza względem optyki. 
4 Monitor medyczny 21,5 cala z matrycą podświetlaną LED, rozdzielczość HDTV 1920  x 1280,  
Wejścia sygnałowe: VGA, DVI-D & Display  port,  
W komplecie z podstawą monitora. 
5 Adapter do światłowodów do optyki firmy Storz, Wolf, Olimpus 
W miejsce opisanego zestawu tor wizyjny do cystoskopii ? 
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Odpowiedź nr 20 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 21 
Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie ?: 
a)Tor wizyjny do cystoskopii -  zestaw składający się z: 
Sterownik wraz z opcją zoom’u cyfrowego x 2 oraz z filtrem anti-moire (bez potrzeby stosowania 
dodatkowego adaptera na optykę) oraz automatycznym balansem bieli możliwy do zapisania w pamięci 
sterownika. Sterownik z wyjściami s-video, Y/C, Composite . 
W zestawie głowica kamery, urologiczna, pendulum (kątowa 90°, bez potrzeby stosowania adaptera L-
kształtnego), z zoom’em optycznym x2 (realizowany pokrętłem na głowicy) wraz z programowalnymi 
przyciskami (zatrzymywanie obrazu, balans bieli, zoom cyfrowy x2), sterylizacja ETO. 
b)Źródło światła, światło LED, żywotność do 30000 h, min. 25000 h (estymowany czas pracy w latach to 
min. 8 lat). 
c)Światłowód, o średnicy 3,5 mm, długość 3m. Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy pomiędzy 3-
6,5 cm, średnica wiązki dostosowana do optyk z zakresu 3-6,5 cm, , przykręcane przyłącze od strony optyki 
zapobiegające niepożądanemu odłączeniu podczas manewrowania. 
d)Monitor min. HD21"  z matrycą podświetlaną LED, rozdzielczość Full HDTV ( 1920x1080), posiadający 
wejścia: DVI, RGBS, YPbPr, VGA, S-Video, Composite, w zestawie podstawa do monitora 
Adapter do światłowodów do optyk firmy Storz, Wolf, Olympus 

Odpowiedź nr 21 
Dopuszcza 

Zadanie nr 18 

Pytanie nr 22 
Poz. Nr 1 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia typu Maryland Dissector o nazwie Dolphin, prosty. Pozostałe 
parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne. 

Odpowiedź nr 22 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 23 
Poz. Nr 2 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. roboczej 330 mm i średnicy płaszcza 5 mm. Pozostałe 
parametry bez zmian, funkcjonalnie identyczne. 

Odpowiedź nr 23 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 24 
poz.2: 
Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje Kleszczyki -część wewnętrzna kleszczyków 
chwytających o średnicy 5 mm, wygiętych w lewo, obie bransze ruchome, typu "Maryland Dissektor" lub 
równoważne, długość robocza 330 mm? 

Odpowiedź nr 24 
Zapis w SIWZ pozostaje bez zmian 
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Pytania dot. zapisów SIWZ 

Pytanie nr 25 
Dot. SIWZ pkt. VIII.C. 2.6 
Czy ze względu na objętość Zamawiający zrezygnuje z konieczności dostarczenia instrukcji obsługi na 
etapie postępowania? 

Odpowiedź nr 25 
Tak, instrukcja obsługi będzie wymagana w dniu dostawy sprzętu, aparatury do siedziby Zamawiającego 

Pytanie nr 26 
Dot. SIWZ pkt. VIII.C. 2.1 zadanie 5 i 11 
Czy Zamawiający dopuści oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta oferowanych wyrobów? 

Odpowiedź nr 26 
Zamawiający dopuszcza oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta zaoferowanego 
asortymentu, potwierdzającego że zaoferowany asortyment jest w pełni kompatybilny ze sprzętem 
posiadanym przez szpital, zgodnie z zapisem w Formularzu ofertowym dla zadania nr 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 
13, 16, 34. 

Pytanie nr 27 
Dot. SIWZ pkt. VIII.C. 2.1 zadanie 5 i 11 
Czy Zamawiający uzna za wystarczające oświadczenie, że oferowane wyroby są zgodne ze standardami 
gniazd wymienionych producentów i potwierdzenie, że bezpieczna i właściwa współpraca jest możliwa bez 
przeszkód jeśli tylko elementy są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami dot. nastaw prądu HF 
oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa? 

Odpowiedź nr 27 
Zamawiający dopuszcza oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta zaoferowanego 
asortymentu, potwierdzającego że zaoferowany asortyment jest w pełni kompatybilny ze sprzętem 
posiadanym przez szpital, zgodnie z zapisem w Formularzu ofertowym dla zadania nr 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 
13, 16, 34. 

Pytanie nr 28 
Dot. SIWZ pkt. VIII.C. 2.6 
Czy Zamawiający dopuści instrukcje obsługi w języku angielskim? 

Odpowiedź nr 28 
Nie dopuszcza. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem (całość) na język 
polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

Pytanie nr 29 
Dot. formularza oferty 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie przez Wykonawcę z formularza oferty pakietów, na które nie 
składa oferty? 

Odpowiedź nr 29 
TAK, Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia pakietów, na które Wykonawca nie składa oferty. 

Pytanie nr 30 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia instrukcji obsługi na wezwanie Zamawiającego. 
Instrukcja obsługi jako dokument bardzo obszerny zostanie dostarczona przy dostawie sprzętu. 
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Odpowiedź nr 30 
Tak, instrukcja obsługi będzie wymagana w dniu dostawy sprzętu, aparatury do siedziby Zamawiającego. 

Pytania dot. wzoru umowy 

Pytanie nr 31 
Dot. projektu umowy par. 6 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin liczony był w dniach roboczych? 

Odpowiedź nr 31 
Tak, wyraża zgodę. 

Pytanie nr 32 
Dot. projektu umowy par. 6 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wad do 5 dni roboczych? 

Odpowiedź nr 32 
Zamawiający zmienia zapis §6 ust. 4 na „….Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia występujących w nim 
wad lub wymiany na przedmiot zamówienia wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 
wad przez Zamawiającego drogą mailową…” 

Pytanie nr 33 
Dot. projektu umowy par. 7 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczenie sprzętu zastępczego następowało dla naprawy trwających 
powyżej 3 dni roboczych? 

Odpowiedź nr 33 
Zapis we wzorze umowy pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 34 
§ 6 Warunki realizacji umowy: 
Czy Zamawiający potwierdza, że jako zakres obsługi technicznej rozumie czynności obejmujące obsługę 
urządzenia przez użytkownika? 

Odpowiedź nr 34 
Tak 

Pytanie nr 35 
§ 7 Gwarancja 
Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą 
połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę 
telefoniczną? 

Odpowiedź nr 35 
Tak, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku możliwości dokonania diagnostyki/naprawy poprzez rozmowę 
telefoniczną, serwisant zobowiązany jest do przybycia do siedziby Zamawiającego w celu dokonania 
diagnostyki/naprawy, o takiej potrzebie decydować będzie przedstawiciel Zamawiającego. 

Pytanie nr 36 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wad lub wymiany przedmiotu umowny na 
wolny od wad do 10 dni roboczych? 
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Odpowiedź nr 36 
Zamawiający zmienia zapis §6 ust. 4 na „….Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia występujących w nim 
wad lub wymiany na przedmiot zamówienia wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 
wad przez Zamawiającego drogą mailową…” 

Pytanie nr 37 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy na wezwanie Zamawiającego do 7 dni 
roboczych? 

Odpowiedź nr 37 
Zapis we wzorze umowy pozostaje bez zmian 

Pytanie nr 38 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy, po którym Wykonawca dostarczy sprzęt 
zastępczy do 5 dni roboczych? 

Odpowiedź nr 38 
Zapis we wzorze umowy pozostaje bez zmian 

 

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający modyfikuje: 

A- zapis w IV – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: pkt. 2.1 

Zamiast: 
2.1 oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu, potwierdzającego że zaoferowany asortyment jest 

w pełni kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez szpital, zgodnie z zapisem w Formularzu 
ofertowym dla zadania nr 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 34. 

Otrzymuje brzmienie: 
2.1. oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta zaoferowanego asortymentu, potwierdzającego 

że zaoferowany asortyment jest w pełni kompatybilny ze sprzętem posiadanym przez szpital, zgodnie z 
zapisem w Formularzu ofertowym dla zadania nr 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 34. 

Zaś zapis w IV – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: pkt. 2.6 

2.6 instrukcja obsługi w języku polskim. 

skreśla się. 

B- zapis w formularzu ofertowym dla zadań nr 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 34, tj. 

Zamiast: 
„…Oświadczenie producenta zaoferowanego asortymentu ……….” 

Otrzymuje brzmienie: 
„…Oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta zaoferowanego asortymentu…….” Dalsza część 
zapisu pozostaje bez zmian. 

C- W projekcie umowy dla zadań 1-33, §6 ust. 4 

Zamiast: 
4. W przypadku dostarczenia wadliwego lub nie odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia występujących w nim wad 
lub wymiany na przedmiot zamówienia wolny od wad w terminie 3 dni od daty zgłoszenia wad 
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przez Zamawiającego drogą mailową. Nie usunięcie wad we wskazanym terminie będzie 
traktowane jako brak realizacji przedmiotu umowy. Koszty wynikające z dostarczenia 
wadliwego przedmiotu umowy i jego wymiany na wolny od wady pokrywa w całości 
Wykonawca. 

 
Otrzymuje brzmienie: 
4. W przypadku dostarczenia wadliwego lub nie odpowiadającego wymaganiom Zamawiającego 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia występujących w nim wad 
lub wymiany na przedmiot zamówienia wolny od wad w terminie 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia wad przez Zamawiającego drogą mailową. Nie usunięcie wad we wskazanym 
terminie będzie traktowane jako brak realizacji przedmiotu umowy. Koszty wynikające z 
dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy i jego wymiany na wolny od wady pokrywa w 
całości Wykonawca. 

 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2017-05-11 do godz. 11:00. 

Termin otwarcia ofert: 2017-05-11, godz. 11:30. 

1. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w pkt XII pkt 18  „SPOSÓB 
PRZYGOTOWANIA OFERT: Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w 
sposób następujący:”, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
 
 

Zamawiający:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze  
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny. 

Wykonawca – nazwa 
i adres  

Tryb postępowania Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Pzp 
Znak postępowania  ZP-527-2017 
Nazwa postępowania Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dot. Zadania nr  ……….. 
Nie otwierać przed 2017-05-11 
 
2. Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w SIWZ w pkt XIII „Miejsce i termin składania ofert”, 

który otrzymuje następujące brzmienie: 

Miejsce składania ofert 
Sekretariat Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. 
Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny 

Termin składania ofert 2017-05-11 godzina 11:00. 

Termin otwarcia ofert 2017-05-11 godzina 11:30. 

1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
2. W przypadku złożenia oferty po upływie wskazanego terminu składania ofert, Zamawiający 

niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy. 
 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych 

Jolanta Jarząb  


