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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 12 poz. 9
Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu aparat USG wyposażony w monitor na ruchomym przegubie
bez możliwości regulacji góra-dół za to z możliwością regulacji w pozostałych zakresach zgodnie z wymogami
szpitala?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu USG wyposażonego w monitor na ruchomym przegubie
bez możliwości regulacji góra-dół za to z możliwością regulacji w pozostałych zakresach zgodnie z wymogami
szpitala, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 12
Czy Zamawiający będzie wymagać fabrycznie zaimplementowanej w konstrukcji aparatu możliwości dostępu do
płyty głównej oraz dysków twardych bez użycia narzędzi w czasie poniżej 30 sekund? Rozwiązanie takie znacząco
zmniejsza czas obsługi serwisowej a co za tym następuje – koszty w okresie pogwarancyjnym
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza fabrycznie zaimplementowaną w konstrukcji aparatu możliwość dostępu
do płyty głównej oraz dysków twardych bez użycia narzędzi w czasie poniżej 30 sekund.
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Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 12 poz. 18
Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu aparat z zakresem częstotliwości pracy od 2-18MHz?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu z zakresem częstotliwości pracy od 2-18MHz,
pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 4. Dotyczy SIWZ
Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosimy o jednoznaczne dookreślenie,
czy Zamawiający poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy o których stanowi ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z
późn. zm.).
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wszędzie tam gdzie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest zapis „dni robocze” rozumie
dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy o których stanowi ustawa z dnia
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 90 t.j.).
Pyt. nr 5. Dotyczy zadania nr 12 poz. 71
Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosimy o zmianę warunków
przedłużenia okresu gwarancji o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy wskazane w powołanej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. tj Załącznik nr 2 pakiet 12 pkt 70
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę regulacji przewidzianej w zadaniu nr 12 w poz. 71 Formularza Opisu
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ)
Pyt. nr 6. Dotyczy zadania nr 12 poz. 72
Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania,
wnosimy o wyjaśnienie i jednoznaczne dookreślenie, co Zamawiający rozumie, pod pojęciem „awarii nie dającej się
naprawić”?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający poprzez sformułowanie „awarii nie dającej się naprawić” rozumie awarie podzespołu, której nie da się
naprawić.
Pyt. nr 7. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej
nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie
umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna
odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona
do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do
kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na
celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej
nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych,
niezamierzonych zdarzeń.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w w/w zakresie.
Pyt. nr 8. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy?
Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie
ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w w/w zakresie.

Pyt. nr 9 Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia
praw własności intelektualnej?
1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że
urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności
intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,
(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz
(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez
roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz
(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.
2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów
lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu
jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania
przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez
Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji
Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania
Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami
Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli
naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub
wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania
Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych
harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia
obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).
4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał
prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów,
(ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu
proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do
oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub
umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich
naruszeń.
6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach
związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.
7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o
naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w
przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w w/w zakresie.
Pyt. nr 10. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu
Umowy?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w w/w zakresie.
Pyt. nr 11. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie punktu, iż cena umowy obejmuje również:
- licencję na oprogramowanie.
Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu ogólne warunki licencji na oprogramowanie.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie punktu, iż cena umowy obejmuje również licencję na oprogramowanie.
Wykonawca ma zaoferować kompletne urządzenie, zgodnie z wymaganymi parametrami Zamawiającego. Wycenę

przedmiotu zamówienia należy dokonać w Formularzu ofertowym, ze wskazaniem urządzenia oraz dodatkowo
wszelkich elementów składowych urządzenia.
Pyt. nr 12. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych
osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których
Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy,
a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu
umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku
dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw aparatury
medycznej.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w §5 poprzez dopisanie ust. 5, o następującej treści:
„Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest
administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności
świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych”.
Pyt. nr 13. Dotyczy zadania nr 3 poz. 6
Czy zamawiający wymaga, aby jednostka główna z ekranem jako element składowy w modułowej konstrukcji
zestawu jednocześnie była komputerem klasy medycznej wyposażonej w system operacyjny Windows ?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wymaga, aby jednostka główna z ekranem jako element składowy w modułowej konstrukcji zestawu
jednocześnie była komputerem klasy medycznej wyposażonym w system operacyjny.
Pyt. nr 14. Dotyczy zadania nr 3 poz. 6
Czy zamawiający wymaga, aby na ekranie jednostki głównej jako element składowy w modułowej konstrukcji
zestawu można było uruchomić oprogramowania służącego do prowadzenia elektronicznej karty pacjenta ?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby na ekranie jednostki głównej jako element składowy w modułowej
konstrukcji zestawu można było uruchomić oprogramowanie służące do prowadzenia elektronicznej karty pacjenta.
Pyt. nr 15. Dotyczy zadania nr 3 poz. 18
Czy zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z modułów pomiarowych każdego zestawu posiadał możliwość
wyświetlania na nie większym niż 3,8 cala ekranie dotykowym monitorowane parametry życiowe pacjenta w czasie
transportu?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby co najmniej jeden z modułów pomiarowych każdego zestawu posiadał
możliwość wyświetlania na nie większym niż 3,8 cala ekranie dotykowym monitorowane parametry życiowe
pacjenta w czasie transportu.
Pyt. nr 16. Dotyczy zadania nr 3 poz. 18
Czy zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z modułów pomiarowych każdego zestawu posiadał możliwość
monitorowania parametrów życiowych pacjenta w czasie transportu, a jego waga nie przekraczała 1,6 kg ?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby co najmniej jeden z modułów pomiarowych każdego zestawu posiadał
możliwość monitorowania parametrów życiowych pacjenta w czasie transportu, a jego waga nie przekraczała 1,6 kg.
Pyt. nr 17. Dotyczy zadania nr 3 poz. 56
Czy zamawiający wymaga, aby jednostka główna z ekranem jako element składowy w modułowej konstrukcji
zestawu jednocześnie była komputerem klasy medycznej wyposażonej w system operacyjny Windows ?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający wymaga, aby jednostka główna z ekranem jako element składowy w modułowej konstrukcji zestawu
jednocześnie była komputerem klasy medycznej wyposażonej w system operacyjny.

Pyt. nr 18. Dotyczy zadania nr 3 poz. 56
Czy zamawiający wymaga, aby na ekranie jednostki głównej jako element składowy w modułowej konstrukcji
zestawu można było uruchomić oprogramowania służącego do prowadzenia elektronicznej karty pacjenta ?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby na ekranie jednostki głównej jako element składowy w modułowej
konstrukcji zestawu można było uruchomić oprogramowanie służące do prowadzenia elektronicznej karty pacjenta.
Pyt. nr 19. Dotyczy zadania nr 3 poz. 68
Czy zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z modułów pomiarowych każdego zestawu posiadał możliwość
wyświetlania na nie większym niż 3,8 cala ekranie dotykowym monitorowane parametry życiowe pacjenta w czasie
transportu?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby co najmniej jeden z modułów pomiarowych każdego zestawu posiadał
możliwość wyświetlania na nie większym niż 3,8 cala ekranie dotykowym monitorowane parametry życiowe
pacjenta w czasie transportu.
Pyt. nr 20. Dotyczy zadania nr 3 poz. 68
Czy zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z modułów pomiarowych każdego zestawu posiadał możliwość
monitorowania parametrów życiowych pacjenta w czasie transportu, a jego waga nie przekraczała 1,6 kg ?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby co najmniej jeden z modułów pomiarowych każdego zestawu posiadał
możliwość monitorowania parametrów życiowych pacjenta w czasie transportu, a jego waga nie przekraczała 1,6 kg.
Pyt. nr 21.
Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać
odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT?
Odpowiedź Zamawiającego
Tak, w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać
odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającej danej stawce podatku VAT.
Z poważaniem

