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TAM-958/1-PN/109-2018      Rybnik, dnia 18.10.2018 r. 

 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

zakup wyposa żenia do realizacji inwestycji „ Zakup sprz ętu i aparatury medycznej 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybn iku ” 

(zamówienie nr TAM-956-PN/109-2018) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 06.10.2018 r., 

pod nr 2018/S 193-435809 
 

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

Pytanie 1 : „Punkt  II.F. załącznika 1.2 
 Czy z uwagi na fakt, iż oferowany przez nas wózek endoskopowy (pkt. IIF) jest 

wyrobem modułowym, składającym się modułu głównego wózka, który jest wyrobem 
medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 
10.107.679) oraz modułów wyposażenia wózka nie podlegających ustawie o wyrobach 
medycznych i nie objętych deklaracją zgodności, Zamawiający odstąpi o wymogu 
przedłożenia deklaracji zgodności na elementy wyposażenia zestawu nie podlegające 
ustawie z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679) ?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący wymaga przedło żenia deklaracji zgodno ści z dyrektyw ą medyczn ą 
dla całego zaoferowanego asortymentu, który jest wy robem medycznym (dotyczy wszystkich 
klas wyrobu medycznego. Je śli zaoferowany asortyment nie jest wyrobem medyczny m 
to jednoznaczne jest z tym, że Wykonawca nie przedstawia deklaracji zgodno ści z dyrektyw ą 
medyczn ą do takiego produktu, a w wierszu zał ącznika nr 1.2 gdzie nale ży poda ć klasę 
wyrobu medycznego wpisuje: „ nie dotyczy ”. 
 

Pytanie 2 : Wzór umowy § 5 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wzoru umowy 
w zakresie § 5 pkt. 1 na następujące brzmienie: 
>>1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne: 
a) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 1 ust. 5 - w wysokości 0,5 
% wartościumowy brutto określonej w § 1 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,<<?.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 

 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia  13.11.2018 r. do godziny 11.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godz inie 11.30.  

                                                                                                                                     


