BZP/38/383-5/15

Jastrzębie-Zdrój, dnia 02.02.2015 r.

Wszyscy uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości do 30.000 euro na: „Dostawę kamery do mikroskopu typu Olympus wraz
z oprzyrządowaniem”.
Sprawa nr BZP/38/383-5/15.

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści ofertę urządzeń zgodną z wymogami w SIWZ, które nie są
urządzeniami medycznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679 ze zm.)?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść paragrafu 3 pkt. 3, tj.: „Wykonawca oświadcza, że urządzenie,
o których mowa w § 2 odpowiada warunkom określonym w dokumentach dopuszczających
go do obrotu; zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w
szczególności spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych
(Dz.U. z 2010 r nr 107,poz. 679 ze zm.) oraz jest zgodny z parametrami technicznymi
określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy – Formularz asortymentowo cenowy;
Zestawienie parametrów techniczno-granicznych”, który przyjmuje następujące brzmienie:
„Wykonawca oświadcza, że urządzenie, o którym mowa w § 2 odpowiada warunkom
określonym w dokumentach dopuszczających go do obrotu; jest zgodne z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawnymi oraz z parametrami technicznymi określonymi w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy – Formularz asortymentowo cenowy. Opis techniczno
użytkowy”.
Ponadto Zamawiający zmienia również zapis § 2 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
„Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz warunków gwarancji, serwisu gwarancyjnego
innych wymagań stawianych przez Zamawiającego przedstawiony został w Załączniku nr 1
do niniejszej umowy pod nazwą: „Formularz asortymentowo-cenowy. Opis technicznoużytkowy”. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa”.

Pytanie 2:
Czy zamawiający w paragrafie 5 rozumie, iż bieg czasu dostawy rozpoczyna się w dniu 14
lutego 2015 r. i wynosić może oferowane 6 tygodni?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść § 5 umowy, tj.: „Termin wykonania przedmiotu: od dnia
zawarcia umowy do 14.02.2015 r.” na zapis: „Termin wykonania przedmiotu umowy: 6
tygodni od dnia zawarcia umowy. Umowa obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia, tj. od
......................... do.....................”.
Zmianie ulega również zapis w Formularzu oferty w pkt II, który otrzymuje brzmienie:
„Termin wykonania przedmiotu umowy: 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Umowa
obowiązywać będzie od dnia: jej zawarcia”.

Pytanie 3:
Czy zamawiający zgodzi się wykreślić z umowy konieczność dokonywania przeglądów
okresowych?
Uzasadnienie: Oferowane podzespoły stanowią rozbudowę posiadanego urządzenia i są
typowo mechanicznymi uzupełniającymi elementami jak: kamera, adapter, obiektyw, most
optyczny, komputer, monitor i oprogramowanie
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy z Formularza oferty.

Pytanie 4:
Zamawiający wymaga w specyfikacji dostawę zestawy komputerowego. Czy zamawiający
zgodzi się dodać zapis w § 9 pkt h: „z wyłączeniem zestawu komputerowego i systemu
operacyjnego Windows”, gdyż Wykonawca nie ma żadnego wpływu na zmiany w tym
obszarze?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść § 9 pkt. h, który otrzymuje brzmienie: „Wykonawca gwarantuje
dostępność części zamiennych oraz materiałów zużywalnych liczony przez okres minimum
10 lat na części mikroskopowe, 5 lat dla kamery i wsparcia oprogramowania, licząc od daty
zainstalowania aparatu, z wyłączeniem zestawu komputerowego i systemu operacyjnego
Windows”.

W związku z powyższym, Zamawiający załącza zmieniona treść formularza oferty oraz
wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza oferty.
Załącznik nr 2 Formularz asortymento-cenowy. Opis techniczno-użytkowy oraz Załącznik nr
3 Wykaz zrealizowanych dostaw w ciągu ostatnich 3 lat pozostają bez zmian.
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