Poznań, dnia 10.04.2017
POSUM/ZPpn/4/2017
WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:
„Dostawa sprzętu do endoskopii wraz z dostawą środków chemicznych”
Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:

Pytanie nr 1 dotyczące zapisów umowy –Par 1. Pkt 1.1.a – na podstawie tabeli parametrów
technicznych: Czy nie zaszła pomyłka pisarska w zapisach, Zamawiający oczekuje pojedynczego toru
wizyjnego tj. procesora oraz źródła światła?
Odp: Tak, Zamawiający oczekuje pojedynczego toru wizyjnego tj. procesora oraz źródła światła?
Pytanie nr 2 dotyczące zapisów Par 1. Pkt 1.1.c – na podstawie tabeli parametrów technicznych: Czy
nie zaszła pomyłka pisarska w zapisach i Zamawiający oczekuje dwóch wideogastroskopów HDTV
1080p?
ODP:Tak, Zamawiający, oczekuje dwóch wideogastroskopów HDTV 1080p
Pytanie nr 3 dotyczące zapisów załącznik nr 5 Parametry graniczne - Opis Przedmiotu Zamówienia
Pkt I.29 – Czy Zamawiający oczekuje możliwość pozyskiwania z toru wizyjnego sygnału Video, który
może być transmitowany do monitorów, sal wizualnych i innych urządzeń które mogą odczytać sygnał
Video?
Odp: Tak, Zamawiający oczekuje możliwość pozyskiwania z toru wizyjnego sygnału Video, który
może być transmitowany do monitorów, sal wizualnych i innych urządzeń które mogą odczytać sygnał
Video
Pytanie nr 4 dotyczące zapisów umowy, SIWZ – rozdział I punkt 4.8 podpunkt 2f: Celem
doprecyzowania zapisów prosimy o potwierdzenie, że mogą być to również dokumenty
Powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych / Przeniesienie danych z rejestru wyrobów medycznych?
Zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych art. 58

Odp: Tak, mogą być to również dokumenty Powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych / Przeniesienie danych z rejestru
wyrobów medycznych zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych art. 58

Pytanie nr 5 dotyczące zapisów umowy, SIWZ – rozdział I punkt 4.8 podpunkt 2f: Celem
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przedmiotów zamówienia (np. elementy wózka, elementy
ssaka, rejestrator z drukarką do myjni, „system do archiwizacji badań” oraz szafę), które nie są
wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla
tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o których mowa rozdział I punkt 4.8 podpunkt 2f?
ODP: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 6 dotyczące zapisów umowy oraz formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ)
Ponieważ jest niespójność w zapisach umowy i formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ)
prosimy o podanie jakie jest okres obowiązania umowy – okres dzierżawy ?
(w umowie i w tabeli nr 2 kolumna 4 jest podany termin 60 m-cy) natomiast w tabeli nr 1 jest 48 m-cy)
ODP: Okres obowiązywania umowy wynosi 60 m-cy
Pytanie nr 7 dotyczące zapisów umowy oraz formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ)
Ponieważ jest niespójność w zapisach umowy i formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ)
prosimy o podanie ilości cykli?
(pod tabelą w „założenie 1” jest podane 200 cykli mycia miesięcznie, w umowie paragraf 3 ustęp 2
podpunkt 1 jest podane 130 cykli, paragraf 4 ustęp 1 jest podane 300 cykli)
Odp: Zamawiający przewiduje 130 cykli mycia endoskopów
Pytanie nr 8 dotyczące „FORMULARZA SZCZEGÓŁOWEJ OFERTOWY CENOWEJ”
Zgodnie z § 1 pkt. 1, 2 wzoru umowy, przedmiotem umowy jest oddanie w użytkowanie sprzętu oraz
sprzedaż i dostawa płynów do myjni endoskopowej. Te dwa przedmioty zgodnie z prawem RP są
objęte różnymi stawkami podatku VAT, tj. 23% i 8%. Czy w związku z tym Zamawiający zmodyfikuje
Formularz szczegółowej oferty cenowej i wyodrębni pozycje: dzierżawa myjni (wraz z serwisem),
dostawa środków chemicznych?
Odp: Tak, Zamawiający modyfikuje Formularz szczegółowej oferty cenowej i wyodrębni pozycje:
dzierżawa myjni (wraz z serwisem), dostawa środków chemicznych
Pytanie nr 9 dotyczące zapisów umowy Par 3. pkt. 2 Opisany punkt mówi o wynagrodzeniu tytułem
czynszu za sprzęt obarczonego 23% stawką VAT. Jednocześnie w ramach umowy będzie
dostarczana chemia do myjni endoskopowej, zgodnie ze składanymi zamówieniami według trybu
określonego w par.6 pkt 1.4. oraz par7. Środki chemiczne do myjni są obarczone 8% stawką VAT.
Czy dla przejrzystości rozliczeń zamawiający zgodzi się na dodanie do par3 pkt 2.2. o brzmieniu:
„Płatność za płyny dostarczane do myjni endoskopowej nastąpi na podstawie faktur VAT
dostarczanych po dostawie środków chemicznych. Faktury te mogą ulegać zmianom zgodnie z par3
pkt 3,4 i 5.”
Odp: Tak, Zamawiający zgodzi się na dodanie do par3 pkt 2.2. o brzmieniu:
„Płatność za płyny dostarczane do myjni endoskopowej nastąpi na podstawie faktur VAT
dostarczanych po dostawie środków chemicznych. Faktury te mogą ulegać zmianom zgodnie z par3
pkt 3,4 i 5.”

