Zespół Opieki Zdrowotnej
w Bolesławcu
Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”
ZOZ/NZP/374/2016

Bolesławiec, dnia 24 listopada 2016r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy
odczynników laboratoryjnych wg potrzeb Zamawiającego wraz z dzierżawą analizatorów oraz
laboratoryjnego systemu informatycznego w zakresie: biochemii, równowagi kwasowo zasadowej (RKZ),
analizy moczu metodą biochemiczną, analizy osadu moczu, immunodiagnostyki, hematologii,
bakteriologii. Znak sprawy: 14/laboratorium/16.
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dyrekcja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przesyła treść pytań Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
Pyt. nr 1. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie § 8 ust. 26 i 27 formułując je w następujący sposób:
Naprawa Analizatora nastąpi w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych, przy czym czas
reakcji serwisu po zgłoszeniu w formie pisemnej awarii / uszkodzenia Analizatora wynosi 48 godziny w dni robocze,
licząc od otrzymania zawiadomienia o zaistniałej awarii / uszkodzeniu; za reakcję serwisową uważa się przy tym
również kontakt telefoniczny/mailowy przedstawiciela serwisu.. W przypadku, gdy usunięcie awarii/usterki wymaga
wymiany części zamiennych, czas usunięcia takiej usterki/awarii nie będzie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia
przystąpienia do usunięcia awarii/usterki. W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe, prosimy o wpisanie do
umowy osoby/osób upoważnionej/-ych przez Zamawiającego wraz z jej/ich numerem/-ami kontaktowych/-mi,
która/-e będzie/będą w stanie:
1.zapewnić przedstawicielowi serwisu stałego dostępu do Analizatora w soboty i niedziele oraz dni świąteczne w
godz.: od 800 do 1600;
2.dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, pisemnego, merytorycznego potwierdzenia przez użytkownika
pełnej sprawności Analizatora po naprawie;
3.dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, formalnego, pisemnego wykonania skutecznej naprawy
Analizatora.
Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych
jego przekraczanie. Należy mieć bowiem na uwadze, że naprawa dotyczy urządzeń specjalistycznych o wysokim
stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego sprowadzenie niektórych części zamiennych lub
przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, jest w zasadzie
niewykonalne. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby Wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe,
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co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie
ostatecznej ceny oferowanego urządzenia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w §8 ust.26 i 27.
Pyt. nr 2. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wzoru treści umowy w § 10 ust.5 poprzez zmianę słów "odsetki
ustawowe” na "odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych"?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w §10 ust.5.
Z poważaniem

