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MSS-TZP-ZPP-26-29/19            Ostrołęka, dn. 24.10.2019r. 
 

 
Do wszystkich uczestników  
Postępowania (Wykonawców) 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) na 

zakup  2 zestawów laparoskopowych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "Wspólna 
inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i 
Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego  "OHMATDYT" jako zwiększenie 
dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii" realizowanego w 
ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 
Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel tematyczny 3 

Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony". 

 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Zamawiający na 

podstawie art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843) udziela wyjaśnień treści SIWZ w niniejszym postępowaniu, które staje się z tą chwilą 
wiążące przy interpretacji zapisów SIWZ zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. 
postępowaniu, jak i Zamawiającego: 
 
Wniosek I  
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy z maks. 24 h na 48h? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań treści SIWZ. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań treści SIWZ. 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia tj. 

adapter, taca druciana, wkład silikonowy do tacy drucianej, kołki mocujące do tacy drucianej, paski 

silikonowe do tacy drucianej, tabliczka identyfikacyjna do tacy drucianej, pokrywa do tacy drucianej, 

plomba ze wskaźnikiem do kontenerów do sterylizacji oraz uszczelki, które nie podlegają ustawie z 

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem 

obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. 

wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%? 

Odpowiedź: Tak, w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na 
kwoty netto, brutto należy podać odpowiednio wartość netto, brutto odpowiadającej danej 
stawce podatku VAT. 
4. Czy z uwagi na fakt, iż oferowany przez nas wózek aparaturowy jest wyrobem modułowym, dowolnie 

konfigurowalnym przez użytkownika, składającym się:  

- z modułu głównego wózka, który jest wyrobem medycznym oznakowanym CE w rozumieniu ustawy 
z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm) i posiada stawkę VAT 
8% oraz  
- z modułów wyposażenia wózka takich jak półki, szuflada, uchwyt na butlę CO2, uchwyt kamery, 
uchwyt stojaka, szyna sprzętowa, nieoznakowanych znakiem CE, gdyż nie podlegają one pod ustawę 
o wyrobach medycznych i nie są objęte deklaracją zgodności, i posiadają stawkę VAT 23%, 

Zamawiający dopuści ww. wózek,  który nie podlega ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji 
zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka 
VAT wynosi 23%? 
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Odpowiedź: Tak, w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na  
kwoty netto, brutto należy podać odpowiednio wartość netto, brutto odpowiadającej danej 
stawce podatku VAT. 
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