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LAS-215/1-PN/71-2019       Rybnik, dnia 06.08.2019 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

dostawa środków chemicznych wraz z dzier żawą myjni endoskopowej 
i obsług ą serwisow ą (zamówienie nr LAS-215-PN/71-2019 ) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
z dnia 31.07.2019 r., pod nr 579728-N-2019 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. Ponadto 

zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuści do oceny ofertę dzierżawy automatycznej myjni endoskopowej 
posiadającej komorę do reprocesowania jednego endoskopu (eliminuje to ryzyko krzyżowej 
kontaminacji endoskopów), o bardzo krótkim czasie pełnego cyklu mycia i dezynfekcji - 22 
minuty, co zapewnia reprocesowanie dwóch endoskopów w czasie 44 minut, dając 
jednocześnie możliwość użycia pierwszego endoskopu już po 22 minutach?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu  opisanego w pytaniu. 
 

Pytanie nr 2: „Czy Zamawiający dopuści do oceny zamiast soli tabletkowanej płynny preparat 
odkamieniający, kompatybilny z myjnią, w ilości wystarczającej na przeprowadzenie 80 cykli/ 
miesiąc?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego w powy ższym 
pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez zamawiaj ącego. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Przedmiot zamówienia”  nanieść stosownie 
skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 

Pytanie nr 3: „ Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 5: Ze względu na 
technologię naprawy myjni i konieczność przeprowadzenia testów po jej naprawie oraz  na 
czas niezbędny do sprowadzenia części zamiennych, wnosimy o wydłużenie dopuszczalnej 
przerwy w funkcjonowaniu przedmiotu dzierżawy związanej z jego naprawą do 72 godzin 
w dni robocze, w pozostałych przypadkach wyłączenia z funkcjonowania do 24 godzin w dni 
robocze?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na powy ższą modyfikacj ę zapisu  paragraf 7, ust ęp 5 
wzoru umowy. Umowa zostanie zmodyfikowana o powy ższe w momencie podpisywania umowy z 
wybranym wykonawc ą. 
 
Pytanie nr 4: „ Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 6: Czy Zamawiający 

w §7 ust. 6 wyrazi zgodę na modyfikację istniejącego zapisu, na zapis następującej treści: 
„Czas reakcji serwisu wynosi 72 godzin w dni robocze.”?” 
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Odpowied ź 4: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na powy ższą modyfikacj ę zapisu  paragraf 7, ust ęp 6 
wzoru umowy. Umowa zostanie zmodyfikowana o powy ższe w momencie podpisywania umowy z 
wybranym wykonawc ą. 
 
Pytanie nr 5: „ Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 9, ustęp 4: Czy Zamawiający 

w §9 ust. 4 wyrazi zgodę na modyfikację istniejącego zapisy, na zapis następującej treści: 
„W przypadku przekroczenia czasu przerwy w funkcjonowaniu przedmiotu dzierżawy ponad 
72 godziny (liczony w dniach roboczych) – za każdą rozpoczętą dobę Zamawiający może  

 obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 200 zł. Powyższa kwota wzrasta 2-krotnie 
w przypadku liczby ww. przerw większej niż 2 w danym miesiącu i obowiązuje w okresie 
kolejnych 30 dni od daty ostatniej przerwy uzasadniającej zastosowania wzrostu.”” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie nr 6: „ Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 9, ustęp 5: Czy Zamawiający 

w §9 ust. 5 wyrazi zgodę zmniejszenie wysokości podanej kary umownej z 200,00 zł na 100 
zł?” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.  
 
Pytanie nr 7: „ Dotyczy zapisów SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie wyposażenia (sól tabletkowa), które nie jest wyrobem medycznym (stawka 
VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie. 
 
Pytanie nr 8: „ Dotyczy zapisów SIWZ rozdział IV, punkt 3.2, podpunkt 3.2.1 i 3.2.2 oraz formularza oferty 

(załącznik nr 1 do SIWZ), punkt 3: Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest 
wyrobem medycznym (stawka VAT 23% - sól tabletkowa) w rozumieniu ustawy o wyrobach 
medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – 
rozdział IV, punkt 3.2, podpunkt 3.2.1 i 3.2.2 oraz formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), 
punkt 3? Dla takiego asortymentu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie. 
 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert ustalony do dnia 08.08.2019 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym 
samym dniu o godzinie 10.30.  

 
 
Egz.: 

1. strona internetowa, 
2. aa.  

 

 

             

        


