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Do oferentów 
 

 
Dotyczy: postępowania nr M-2373-07/2022 Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA 
w Koszalinie 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-07/2022 wpłynęły poniższe 
zapytania: 
 
 
Pytanie nr 1 
Prosimy o dopuszczenie w miejsce wyspecyfikowanych cystoskopów , zestaw cystoskopów 
renomowanego światowego producenta firmy KARL STORZ zgodnie z poniższą tabelą : 

 

1 Cystoskop sztywny 17 Fr. 1 

2 Cystoskop sztywny 20 Fr. 5 

3 Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza  300 mm.  7 

 

4 Optyka 4 mm, kąt patrzenia 70 stopni, długość robocza  300 mm.  3  

5 Kosz do przechowywania i sterylizacji optyk 430*65*52 8  

6 Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy 3,5 mm , długość 2.3m 6  

7 
Płaszcz cystoskopu 17  Fr, zakończony dziobem; w zestawie z obturatorem; 2 kurki 

zaworów  
1  

8 
Płaszcz cystoskopu 20 Fr, zakończony dziobem; w zestawie z obturatorem; 2 kurki 

zaworów  
7  

9 Mostek do cystoskopu, jednodrogowy,  z zaworem  8  

10 Uszczelka kanału roboczego   8  

 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

Pytanie nr 2 
Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia (narzędzia) oraz fakt, że towar jest 
produkowany pod zamówienie i znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, a także 
obecną sytuację wynikającą z pandemii COVID-19 i WOJNY oraz światową sytuację na rynku sprzętu 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl


- Strona 2 - 

 

 

tel. sekr. (094) 3471670     fax (094) 3411697      e-mail: poliklinika@pro.onet.pl       http://www.poliklinika.koszalin.pl 
 

 

medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający 
wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 3 do 8 tygodni od podpisania umowy? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści wydłużenie terminu dostawy do 10 tygodni. 
 
Pytanie nr 3 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o skrócenie terminu zapisanego w opisie przedmiotu 
zamówienia (warunki gwarancji, serwisu i szkolenia dla wszystkich oferowanych urządzeń-pkt.2)  oraz 
we wzorze umowy (§ 5 ust. 14) dla pakietu nr 3- „Gwarancja dostępności części zamiennych min 5 lat“. 
 
Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapis w pkt 2 – warunków gwarancji serwisu i szkolenia oraz 
zmienił zapis projektu umowy § 5 ust 14, który otrzymuje brzmienie „Wykonawca gwarantuje 
dostępność części zamiennych przez okres minimum 8 lat (Zadanie nr 1, 2 ) 5 lat (zadanie nr 3) 
liczonego od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego załącznik do 
niniejszej umowy”. 
 
Pytanie nr 4 
(Pakiet nr 3)  Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kar umownych zapisanych we 
wzorze umowy § 6 ust. 1,2, 3 oraz 4- do wartości 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 1 ust. 3? 
 
Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. 
 
Pytanie nr 5 
(Pakiet nr 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu 
zamówienia, tj. uszczelka kanału instrumentowego, która nie podlega ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o 
wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem i obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności 
oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób 
niemedyczny)? 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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