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Warszawa, 27 września 2018 roku
A/ZP/SZP.251-39/18
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ II
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-39/18 na dostawę:
„Urządzeń i wyrobów medycznych”
Pytanie nr 1 – dot. SIWZ rozdz. VI pkt 5 ppkt. 2.2.
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje złożenia wraz z ofertą aktualnych
katalogów, w których należy czytelnie oznakować, którego pakietu i pozycji w pakiecie
dotyczą, nie zaś zaznaczenia poszczególnych parametrów technicznych, wyszczególnionych
w Zał. nr 2 i Zał. Nr 3 do SIWZ.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie oczekuje złożenia wraz z ofertą aktualnych katalogów, w których należy
czytelnie oznakować, którego pakietu i pozycji w pakiecie dotyczą, nie zaś zaznaczenia
poszczególnych parametrów technicznych, wyszczególnionych w Zał. nr 2 i Zał. Nr 3 do
SIWZ. Zgodnie z rozdz. VI pkt. 5 ppkt. 2.2. Zamawiający wezwie do złożenia tych
dokumentów już po złożeniu oferty.
Pytanie nr 2 – dot. zał. Nr 4, pkt. 3, oraz zał. Nr 5, §5, ust. 7.
Czy Zamawiający przewiduje możliwość przyłączenia aparatu będącego przedmiotem
zamówienia do sieci szpitalnej z dostępem do sieci zewnętrznej Internet, oraz zawarcie
dodatkowej, odrębnej umowy dotyczącej ochrony danych osobowych, regulującej
bezpieczeństwo danych podczas używania możliwości zdalnej diagnostyki urządzenia poprzez
sieć komputerową? Umożliwi to Wykonawcy zdalną diagnostykę i ewentualną naprawę
urządzenia poprzez łącze internetowe, z wykorzystaniem bezpiecznej transmisji szyfrowanej,
pod warunkiem spełnienia wymogu przepustowości łącza na poziomie min. 512 Kbit/s.,
i dotrzymanie wymaganego przez Zamawiającego czasu reakcji.
Odpowiedź nr 2
Tak, Zamawiający potwierdza powyższe dot. Część nr 1 – Aparat USG.
Pytanie nr 3 – dot. zał. Nr 4, pkt.3, oraz zał. Nr 5, §5, ust.7.
Prosimy o doprecyzowanie, że czas reakcji Zamawiający definiuje w dni robocze, tj. od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odpowiedź nr 3
Tak, czas reakcji Zamawiający definiuje w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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Pytanie nr 4 – dot. zał. Nr 4, pkt. 5, oraz zał. Nr 5, §5, ust.12.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje urządzenia zastępczego na czas naprawy
gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych.
Odpowiedź nr 4
Tak, Zamawiający potwierdza, że oczekuje urządzenia zastępczego na czas naprawy
gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych.
Pytanie nr 5 – dot. zał. Nr 5 do SIWZ, wzór umowy par. 8.
W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Przyjęło się, że na rynku
wyrobów medycznych wynoszą one ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy
dzień zwłoki oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy.
W związku z tym proponujemy, aby obniżyć kary umowne do przyjętego w branży poziomu.
Odpowiedź nr 5
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 6 – dot. zał. Nr 5 do SIWZ, wzór umowy par. 8.
Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną, proponujemy, aby przed odstąpieniem od
umowy Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem
odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego terminu. Taka konstrukcja chroni
słuszny interes Zamawiającego. Prosimy o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia:
Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem
odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin.
Odpowiedź nr 6
Zgodnie z SIWZ.
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Wyjaśnienia treści SIWZ II zostały zamieszczone
www.imid.med.pl w dniu 27 września 2018 r.
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