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Bolesławiec, dnia 3 listopada 2015r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa różnego
sprzętu medycznego. Znak sprawy: 11/sprzęt medyczny/15.

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 4
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr, amerykańskiego producenta z technologią saturacji Masimo
SET, stanowiącą złoty standard pomiarów w ruchu i przy niskiej perfuzji, o następujących parametrach:
Dotyczy: Parametr / Warunek
Ad.19 - Zakres tętna w zakresie 25 - 240 bpm, co stanowi zakres w pełni diagnostyczny,
Ad. 20 - Dokładność tętna min 25 - 240 bpm +/- 3 bpm,
Ad. 23 – Zasilanie przy pomocy akumulatora polimerowo litowego,
Ad. 24 - Czas pracy na akumulatorze 4 godziny,
Ad. 25 - Czas ładowania 3 godziny,
Dotyczy: Parametry oceniane przez Zamawiającego (ocena techniczna przedmiotu zamówienia):
Ad. 2
- Możliwość ustawienia pulsoksymetru w pozycji pionowej i poziomej - automatyczna rotacja ekranu - pion- poziom
(wyjmowany panel przedni)
- Jakiego rodzaj mocowania oczekuje Zamawiający?
Ad. 4
– Waga urządzenia (stacja dokująca + wyjmowany panel przedni) 1730g.
Odpowiedź Zamawiającego
Ad 19 – Nie, Zamawiający nie dopuszcza zakresu tętna w zakresie 25 - 240 bpm
Ad 20 - Nie, Zamawiający nie dopuszcza zakresu dokładności tętna min. 25 - 240 bpm +/- 3 bpm
Ad. 23 – Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksyemetru, zasilanego przy pomocy
akumulatora polimerowo litowego.
Ad. 24. Nie, Zamawiający nie dopuszcza, czasu pracy na akumulatorze 4 godziny.
Ad. 25 - Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pulsoksyemetru, którego czas ładowania wynosi 3
godziny.
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Dotyczy: Parametry oceniane przez Zamawiającego (ocena techniczna przedmiotu zamówienia):
Ad. 2
Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga, aby Pulsoksymetr mógł być mocowany w pionie lub poziomie i nie określa
sposobu jego mocowania (sposób mocowania nie będzie oceniany)
Ad. 4
Punkt 4 określa jaką ilość punktów otrzyma Wykonawca, gdy zaoferuje urządzenia za określoną wagę.
Pyt. nr 2. Dotyczy SIWZ i projektu umowy
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
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wymogu posiadania przez oferowany przez Wykonawcę sprzęt
m.in. „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 3. Dotyczy SIWZ i 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
Tak, 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 4. Dotyczy projektu umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku
naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin? (§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
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody no modyfikację wzoru treści umowy w § 6 ust. 5.
Pyt. nr 5. Dotyczy projektu umowy
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do §7 ust. 8 i 9 wzoru umowy zastrzeżenia 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
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody no modyfikację wzoru treści umowy w § 7 ust. 8 i 9.
Pyt. nr 6. 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
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody no modyfikację wzoru treści umowy w § 10 ust. 1 pkt. a).
Pyt. nr 7. 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
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody no modyfikację wzoru treści umowy w § 10 ust. 1 pkt. b).
Pyt. nr 8. Dotyczy projektu umowy
Zwracamy się z prośbą o dopisanie do §3 ust. 4 zastrzeżenia o treści: „o ile Wykonawca uzna takie ubezpieczenie za
niezbędne”.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w §3 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: „Wszelkie koszty
związane z odbiorem przedmiotu zamówienia, w tym również koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy
podczas transportu oraz ubezpieczenia do czasu uruchomienia ponosi Wykonawca, o ile Wykonawca uzna takie
ubezpieczenie za niezbędne.”
Pyt. nr 9. Dotyczy SIWZ i projektu umowy
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §10 ust. 4 wzoru umowy na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty
odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia
niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie
należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.
Odpowiedź Zamawiającego
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody no modyfikację wzoru treści umowy w § 10 ust. 4.
Pyt. nr 10. Dotyczy SIWZ i projektu umowy
Wnosimy o usunięcie następującego zapisu z pkt. 7.3 SIWZ: „Zawiadomienia dokonane zgodnie z powyższym, ale
otrzymane w dniu innym niż dzień roboczych albo po godzinach roboczych miejscu otrzymania, będą uważane za
doręczone następnego dnia roboczego”.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 tiret drugie, prośbę o wyjaśnienia uznaje się za złożoną w terminie:
- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści punktu 7.3 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „Oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną, będą uważane za złożone w
terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.35.”
Z poważaniem

