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Drezdenko, dnia 21 września 2021 roku 
 

Do   

wszystkich Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 

 
 
P2 
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu endoskopowego, 
nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/6/2021, 2021/BZP 00177125/01 z dnia 2021.09.10 
 

 
WYJAŚNIENIA  I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 
 Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej Ustawą udziela następujących wyjaśnień treści SWZ i w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmiany 
SWZ,  tj.: 
 
Pytanie nr 1 
dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 1, 22, 43, 63, 90, 101 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, 
pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z 
gwarancją liczoną od daty instalacji bez określenia roku produkcji?” Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza 
odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność  gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od 
daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa 
pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu. 
Odp. do pytania 1 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 2 
dodatek nr 6 projektowane postanowienia umowy, dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 112 
Czy Zamawiający umożliwi zaoferowanie niektórych elementów wyposażenia, które nie są produktami 
medycznymi takimi jak np. uchwyt do butli ssaka, pojemnik uniwersalny, szuflada na akcesoria i do których będzie 
doliczona stawka VAT 23%? 
Odp. do pytania 2 
Zamawiający wymaga złożenia oferty na kompletny wózek endoskopowy o parametrach wskazanych w dodatku 
nr 3 do SWZ, bez wyszczególniania w załączniku nr 1 do oferty poszczególnych elementów składowych wózka. 
 
W ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz.u.2021.1565), w art. 2 ust. 1 pkt. 33 podana 
jest definicja wyposażenia wyrobu medycznego - wyposażeniem wyrobu medycznego jest artykuł, który nie będąc 
wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, 
w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.  
Wg wyroku Naczelny Sąd Administracyjny z dnia 30 lipca 2020 r. (sygn. I FSK 2120/19) dostawa urządzenia 
będącego wyposażeniem wyrobu medycznego, nawet jeżeli samo w sobie nie jest ono wyrobem medycznym, może 
korzystać z preferencyjnej 8 proc. stawki VAT. Umożliwia to art. 132 ustawy o wyrobach medycznych stanowiący, 
że ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć także m.in. 
wyposażenie wyrobów medycznych, ustawa ta rozszerza, na potrzeby innych ustaw, zakres pojęcia „wyrobu 
medycznego” również o urządzenia stanowiące „wyposażenie wyrobu medycznego”. Takie rozszerzone rozumienie 
wyrobu medycznego ma zastosowanie również na potrzeby stosowania ustawy o VAT, w tym poz. 105 załącznika 
nr 3 do ustawy o VAT (w obowiązującym poprzednio brzmieniu), który dopuszcza opodatkowanie stawką 
obniżoną dostawy wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych. 
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Pytanie nr 3 
dodatek nr 2 do SWZ 
Czy w przypadku zaoferowania produktów z różnymi stawkami podatku VAT (8% i 23%) – Zamawiający wyrazi 
zgodę na stosowną modyfikację formularza asortymentowo–cenowego poprzez dodanie kolejnego wiersza np. 1a i 
wycenienie wyrobów zawierających 23% stawkę podatku VAT? 
Odp. do pytania 3 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyszczególniania w załączniku nr 1 do oferty poszczególnych elementów 
składowych wózka endoskopowego. 
 
Pytanie nr 4 
Dodatek nr 6 projektowane postanowienia umowy §3 ust. 6 pkt. h)  
Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu 
ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych we wzorze umowy 
(dodatek nr 6 do SWZ), paragraf 3, ustęp 6, podpunkt h)? Dla takiego asortymentu zostanie przedstawione 
stosowne oświadczenie. 
Odp. do pytania 4 
Zamawiający wyjaśnia, że zapisy zawarte w projektowanych postanowieniach umowy §3 ust. 6 pkt. h dotyczą 
oferowanych wyrobów medycznych. 
 
Pytanie nr 5 
dodatek nr 6 projektowane postanowienia umowy §4 ust. 1 pkt. g)  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby czas reakcji był liczony w dniach roboczych? 
Odp. do pytania 5 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 6 
dodatek nr 6 projektowane postanowienia umowy §4 ust. 1 pkt. h)  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin o którym mowa w podpunkcie h)  był liczony w dniach 
roboczych? 
Odp. do pytania 6 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 7 
dodatek nr 6 projektowane postanowienia umowy §4 ust. 1 pkt. h)  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie wad do 12 dni? 
Odp. do pytania 7 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 8 
dodatek nr 6 projektowane postanowienia umowy §4 ust. 1 pkt. i)  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę podpunktu i) na zapis następującej treści: „Wykonawca  zobowiązuje się 
do wymiany części, elementów składowych wchodzących w zakres przedmiotu umowy na nowe o parametrach 
technicznych nie gorszych niż parametry wskazane w załączniku nr 1 i 2 do umowy, w terminie do 30 dni po 
trzeciej zgłoszonej awarii gwarancyjnej w okresie gwarancji, uniemożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie tego 
elementu, pod warunkiem, że awaria lub uszkodzenie nie powstało z winy Użytkownika.”? 
Odp. do pytania 8 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 9 
dodatek nr 6 projektowane postanowienia umowy §4 ust. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby terminy określone w ustępie 2 były liczone w dniach roboczych? 
Odp. do pytania 9 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 10 
dodatek nr 6 projektowane postanowienia umowy §4 ust. 2 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu udostępnienia sprzętu zastępczego do 12 dni roboczych? 
Odp. do pytania 10 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 11 
dodatek nr 6 projektowane postanowienia umowy §4 ust. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia sprzętu zastępczego do 5 dni roboczych? 
Odp. do pytania 11 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 12 
dodatek nr 6 projektowane postanowienia umowy §5 ust. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na rozpatrzenia reklamacji do 7 dni roboczych? 
Odp. do pytania 12 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 13 
dodatek nr 6 projektowane postanowienia umowy §5 ust. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin określony w ustępie 7 był liczony w dniach roboczych? 
Odp. do pytania 13 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 14 
dodatek nr 6 projektowane postanowienia umowy §9 ust. 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 20% wartości brutto umowy ponieważ 
kara umowa określona w ustępie 4 jest niewspółmiernie wysoka? 
Odp. do pytania 14 
Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany. 
 
Pytanie nr 15 
SWZ pkt. 7 
Dotyczy zapisów SWZ, 7. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (oferty częściowe): Prosimy o wyjaśnienie treści 
„Zamówienie nie jest podzielone jest na części.” czy Zamawiający miał na myśli, że zamówienie nie jest podzielone, czy że 
jest podzielone?  
Odp. do pytania 15 
Zgodnie z pkt. 8 SWZ oraz ogłoszeniem o zamówieniu, przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części. 
Zapis zawarty w pkt. 7 SWZ zawiera omyłkę pisarską – winno być „Zamówienie nie jest podzielone na części”. 

 
Pytanie nr 16 
dodatek nr 3 do SWZ, poz.2 
VIDEOKOLONOSKOP diagnostyczno-zabiegowy 2szt. (jeden model/typ): Czy Zamawiający umożliwi 
zaoferowanie dwóch videokolonoskopów tego samego typu spełniających wymagania techniczne jednak o różnych 
długościach roboczych tuby wziernikowej? Rozwiązanie takie spowoduje możliwość wyboru długości 
videokolonoskopu pod kątem procedury medycznej, czy też budowy anatomicznej pacjenta. 
Odp. do pytania 16 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie ze SWZ. 
 
Pytanie nr 17 
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 12 z dnia 16.09.2021, w której Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dwóch 
osobnych urządzeń, przez co jednoznacznie faworyzuje firmą Olimpu, zwracamy się ponownie z prośbą o 
dopuszczenie procesora obrazu i źródła światła w jednej obudowie. Dopuszczenie tego rozwiązania wpłynie 
znacząco na atrakcyjność ceny i wyeliminuje faworyzowanie jednego rozwiązania.  
Odp. do pytania 17 
Zamawiający w odpowiedzi na ww. pytanie wyjaśnił wątpliwość zgłoszoną przez Wykonawcę, precyzując jakiego 
urządzenia wymaga. 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na procesor obrazu i źródło światła będące jednym 
urządzeniem spełniającym wymagania wskazane w dodatku nr 3 do SWZ. 
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W załączeniu zmieniony dodatek nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty). 
 
 
Zamawiający w trybie art. 284 ust. 3 Ustawy zmienia termin składania i otwarcia ofert.  
 
Nowy termin składania ofert: 27.09.2021 godz.:9:00, termin otwarcia ofert 27.09.2021 godz.: 9:15. 
 
 
 

 
 
Z poważaniem 

          
Pełnomocnik Zamawiającego 

 

       Prezes Zarządu 

       Maciej Bak 

Maciej Bak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trybie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 Ustawy wyjaśnienia i wprowadzone zmiany zamieszczono na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania http://szpital-drezdenko.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/  dnia 
21.09.2021 r. 


