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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 18 poz. 30
Czy Zamawiający będzie wymagał lub dodatkowo punktował zaproponowanie barierek zabezpieczających powyżej
wymaganych 40 mm? Wyższe barierki wpływają na bezpieczeństwo ciężko chorego, często pobudzonego pacjenta.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza barierki zabezpieczające powyżej wymaganych 40 mm. Zamawiający nie
będzie dodatkowo punktował barierek zabezpieczających powyżej wymaganych 40 mm.
Pyt. nr 2. Dotyczy zadania nr 19 poz. 17
Czy Zamawiający wymagając w poz. 17 możliwości ustawienia z panela sterowania operatora wymaga ustawienia
wymienionych pozycji jednym przyciskiem co jest jedynym sposobem aby takie funkcje wykonać szybko i w
sposób jednoznaczny, zgodnie z wymaganiem Zamawiającego?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość ustawienia wymienionych pozycji w zadaniu nr 19, poz. 17
Formularza opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) jednym przyciskiem.
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Pyt. nr 3. Dotyczy zadania nr 20 poz. 32
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości 61-94 i długością 211 cm, oferowane parametry różnią się
nieznacznie od wymaganych i nie mają wpływu na funkcjonalność wózka?
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wózka z regulacją wysokości 61-94 cm i długością 211 cm.,
pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.
Pyt. nr 4. Dotyczy zadania nr 20 poz. 37
W ocenie punktacji Zamawiający dopuścił wózek o parametrze niższym od wymaganych w opisie co oznacza
sprzeczność w zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych. Prosimy zatem o zmianę liczby punktów
możliwych do uzyskania, która nie będzie dopuszczała wózek poniżej parametrów określonych w opisie.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu kryterium oceny w poz. 37. Opis kryterium jest prawidłowy, i nie
powoduje sprzeczności z pozostałym opisem przedmiotu zamówienia.
Pyt. nr 5. Dotyczy pkt. 4.1. SIWZ w zakresie zadania nr 18, 19, 20
Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu realizacji zamówienia z 42 do 56 dni od dnia zawarcia umowy.
Proponowany sprzęt jest produkowany na indywidualne zamówienie i wymaga dłuższego terminu na zrealizowanie
go przez producenta.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia.
Pyt. nr 6. Dotyczy projektu umowy
Prosimy o naliczanie kar za opóźnienie w dostawie od wartości niedostarczonego towaru a nie całej wartości brutto
umowy (§10). W sytuacji kiedy składa się ofertę na wiele zadań a opóźnienie dotyczy 1 zadania- taki zapis ma
charakter wybitnie zarobkowy . Zgodnie z wykładnią kara powinna mieć charakter dyscyplinujący –nie zarobkowy.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru treści umowy w § 10 ust. 1a i 1b, które otrzymują brzmienie:
„ust. 1a) opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego towaru
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwa nie dłużej niż 7 dni i 1 % wartości niedostarczonego
towaru za każdy następny dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 dni to Zamawiający ma
prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z
zapisu § 10 pkt. 1 ppkt. c)”;
„ust. 1b) za opóźnienie w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 0,2% wartości początkowej brutto reklamowanego
towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwa nie dłużej niż 7 dni i 1 % wartości początkowej
brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień opóźnienia.”
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