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Sekcja Zamówień Publicznych
„Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta”

ZOZ/NZP/64/2017

Bolesławiec, dnia 22 marca 2017r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa różnego
sprzętu medycznego i infrastruktury niezbędnej do odbierania danych medycznych pacjenta,
transmitowanych z środków transportu sanitarnego. Znak sprawy: 2/sprzęt medyczny/17.
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 zadania nr 15 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wymiarach 310 x 322 x 101 mm? Aparat o tych wymiarach ma
kompaktową budowę i jest wyposażony we wbudowany uchwyt do łatwego przenoszenia między różnymi
lokalizacjami.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu EKG o wymiarach 310 x 322 x 101 mm, który ma
kompaktową budowę i jest wyposażony we wbudowany uchwyt do łatwego przenoszenia między różnymi
lokalizacjami, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 15 poz. 10
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 2,6kg?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu EKG o wadze 2,6kg, pod warunkiem spełnienia
pozostałych zapisów SIWZ.
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Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 15 poz. 21
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w akumulator Li-ion o pojemności 2500mAh pozwalający na
ciągłą pracę przez ponad 5h? Czas pełnego ładowania akumulatora nie przekracza 3h 30 min.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza aparatu EKG wyposażonego w akumulator Li-ion o pojemności 2500mAh pozwalający
na ciągłą pracę przez ponad 5h oraz z czasem pełnego ładowania akumulatora nie przekraczającym 3h 30 min.
Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 15 poz. 23
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z filtrem 50 Hz oraz 60 Hz z możliwością całkowitego wyłączenia? W Polsce
jest są to wystarczające wartości parametrów filtrów sieciowych.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza aparatu EKG z filtrem 50 Hz oraz 60 Hz z możliwością całkowitego wyłączenia.
Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 15 poz. 28
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez wyświetlania na ekranie instrukcji obsługi, ale będący intuicyjny w
obsłudze i pozwalający na rozpoczęcie badania jednym przyciskiem?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza aparatu EKG bez wyświetlania na ekranie instrukcji obsługi.
Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 15 poz 38
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do sformułowania: „Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia –
maksymalnie 5 dni roboczych w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 10 dni
roboczych jeżeli taka konieczność zaistnieje”?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w zadaniu nr 15 w poz. nr 38 w kolumnie „ Parametr / warunek”, który
otrzymuje brzmienie: „Czas oczekiwania na usuniecie uszkodzenia - maksymalnie 5 dni roboczych w przypadku
braku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 10 dni roboczych jeżeli tak konieczność
zaistnieje.”
Jednocześnie Zamawiający upoważnia wszystkich uczestników niniejszego postępowania do naniesienia stosownych
poprawek zgodnie z powyższym opisem
Pyt. nr 7. Dotyczy zadania nr 15 poz. 40.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktu dot. wymiany sprzętu na następujący: „Wymiana podzespołu na
nowy w razie wystąpienia awarii tego podzespołu nie dającej się naprawić”?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w zadaniu nr 15 w poz. nr 40 w kolumnie „ Parametr / warunek”, który
otrzymuje brzmienie: „Wymiana podzespołu na nowy w razie wystąpienia awarii nie dającej się naprawić tego
podzespołu”.
Jednocześnie Zamawiający upoważnia wszystkich uczestników niniejszego postępowania do naniesienia stosownych
poprawek zgodnie z powyższym opisem.
Pyt. nr 8. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z załącznika nr 1 Formularz Ofertowy pakietów które nie dotyczą
Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z Formularza Ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) zadań które nie
dotyczą Wykonawcy.
Pyt. nr 9. Dotyczy SIWZ
Zwracamy się z prośbą o usunięciu wymogu posiadania przez oferowany przez Wykonawcę sprzęt
„zgłoszenia/wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu
lub powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych”. Zgodnie z zapisami w/w ustawy
powyższy dokument nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób medyczny do użytku a jedynie wymogiem czysto
administracyjnym.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wymogu posiadania przez oferowany przez Wykonawcę sprzęt
zgłoszenia/wpisu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu
lub powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych.
Pyt. nr 10. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia
się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych
(eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w
szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Przy
odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie
akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne
będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się
(na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych
(eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w
szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji
Pyt. nr 11. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy?
(§6 ust. 5 wzoru umowy). Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania
na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty.
Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dokonuje zmiany treści wzoru umowy w §6 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku awarii
przedłużającej się ponad 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas
naprawy - nie dotyczy zadania nr 26, 11, 15”.

Pyt. nr 12. Dotyczy projektu umowy
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do §7 ust. 8 wzoru umowy zastrzeżenie o treści: „W przypadku nieuiszczenia
przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca
ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu
poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w §7 ust.8.
Pyt. nr 13. Dotyczy projektu umowy
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §10 ust. 1 pkt. a) na: „zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w
wysokości 0,2% wartości niedostarczonego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka będzie trwała
dłużej niż 14 dni to Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy,
po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego pisemnie Wykonawcy, nie krótszego jednak niż 14
dni, i zastosowanie kary wynikającej z zapisu §10 pkt. 1 ppkt. c)”.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że w tym zakresie dokonał już modyfikacji wzoru treści umowy w wcześniejszych
odpowiedziach na zadane pytania.
Jednocześnie Zamawiający informuję, że nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w formie o jaką
Państwo wnioskujecie.
Pyt. nr 14. Dotyczy projektu umowy
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §10 ust. 1 pkt. b) na: „za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości
0,2% wartości reklamowanego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuje, że w tym zakresie dokonał już modyfikacji wzoru treści umowy w wcześniejszych
odpowiedziach na zadane pytania.
Jednocześnie Zamawiający informuję, że nie wyraża zgody na modyfikację wzoru treści umowy w formie o jaką
Państwo wnioskujecie.

Z poważaniem

