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Warszawa, 10 października 2017 roku

A/ZP/SZP.251-46/17

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-46/17 na dostawę:
„Aparatu USG”
Pytanie nr 1 dot. § 8 ust. 2.3 ) wzoru umowy
Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o obniżenie wysokości kar umownych
w przypadku odstąpienia od umowy do przyjętego w branży poziomu 10%.
Odpowiedź nr 1
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2 dot. § 5 wzoru Umowy
Prosimy o potwierdzenie, że dni robocze dotyczą dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odpowiedź nr 2
Tak, Zamawiający potwierdza, że dni robocze dotyczą dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Pytanie nr 3 dot. zał. Nr 6, pkt.3, oraz §5, ust.7 wzoru umowy
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. Prosimy również
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, 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.
Zamawiający potwierdza, że czas reakcji Zamawiający definiuje w dni robocze, tj. od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Pytanie nr 4 dot. zał. Nr 6, pkt.3, oraz §5, ust.7 wzoru umowy
Jeśli Zamawiający nie przewiduje możliwości przyłączenia aparatu będącego przedmiotem
zamówienia do sieci szpitalnej z dostępem do sieci zewnętrznej Internet, co uniemożliwi
zdalną diagnostykę, czy zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji od chwili przyjęcia zgłoszenia
do max. 48 godzin w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy?
Odpowiedź nr 4
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Zamawiający przewiduje możliwości przyłączenia aparatu będącego przedmiotem
zamówienia do sieci szpitalnej z dostępem do sieci zewnętrznej Internet, co umożliwi zdalną
diagnostykę.
Pytanie nr 5 dot. zał. Nr 6, pkt.2, oraz §5, ust.18 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym okres gwarancji na
części zamienne będzie wynosił 12 miesięcy, nie będzie jednak krótszy niż udzielona
gwarancja na całe urządzenie, oraz będzie kończył się nie dłużej niż 6 miesięcy po
zakończeniu okresu gwarancji na całe urządzenie? Proponowany warunek umożliwi
Wykonawcy rzetelną kalkulację ceny oraz przedstawienie korzystniejszej oferty.
Odpowiedź nr 5
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 6 dot. zał. Nr 6, pkt. 5, oraz §5, ust.12. wzoru umowy
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje urządzenia zastępczego na czas naprawy
gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych.
Odpowiedź nr 6
Tak, Zamawiający potwierdza, że oczekuje urządzenia zastępczego na czas naprawy
gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych.
Pytanie nr 7 dot. zał. Nr 6, pkt.6, oraz §5, ust.13 wzoru umowy
Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających
części/modułów. Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany
całego sprzętu, a niesprawna jest tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez
zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes
Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie
najkorzystniejszej oferty. To Wykonawca odpowiada za sprawność sprzętu w okresie
gwarancji i powinien mieć zapewnioną możliwość decydowania o sposobie przywrócenia
urządzenia do sprawności.
W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał wymiany
całego urządzenia, a jedynie wymianę niesprawnej części bądź modułu albo naprawę
urządzenia według ekspertyzy Wykonawcy.
Zwracamy się z prośbą o zgodę na następującą modyfikację par. 5 ust. 13 Wzoru Umowy:
s
W przypadku 3 – krotnie powtarzającej się tej samej istotnej usterki wadliwy
moduł/podzespół urządzenia zostanie wymieniony na nowy (zgodnie z przedmiotem
zamówienia, wolne od wad) na własny koszt w terminie 30 dni od daty wystawienia karty
pracy; elementy drobne wymieniane są każdorazowo.
Odpowiedź nr 7
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 8 dot. §7
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie ilości osób objętych szkoleniami
instruktażowymi przez dodatnie w paragrafie 7 ust. 5 punktu d) w brzemieniu:
d) Zamawiający ustala maksymalną liczbę osób, które biorą udział w jednym szkoleniu– max.
5 osób/ jedno szkolenie
Odpowiedź nr 8
Zamawiający ustala max. 5 osób biorących udział w jednym szkoleniu. Pozostałe zapisy
SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 9 dot. Zał. Nr 2, pkt 55.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści punktu 55. Zał. Nr 2 na następującą:
„Integracja oferowanego aparatu z funkcjonującym systemem informatycznym szpitala.
Integracja na poziomie umożliwiającym przesyłanie badań obrazowych z aparatu do systemu
PACS w standardzie DICOM, oraz pobieranie listy badań pacjentów (worklist) z serwera PACS
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do aparatu. Po stronie Wykonawcy leży także dostarczenie niezbędnych licencji na
podłączenie aparatu do systemu PACS firmy CGM.”
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie/udostępnienie przez Zamawiającego oferty firmy
CGM na dostarczenie niezbędnych licencji na podłączenie aparatu do systemu PACS, tej
samej dla wszystkich Wykonawców, w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnych ofert
i rzetelnej kalkulacji wszystkim Oferentom.
Odpowiedź nr 9
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Grzegorz Szewczyk

Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl
w dniu 10 października 2017 roku.
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