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Jastrzębie - Zdrój, 22.10.2019 r.

BZP.38.382-42.13.19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup
aparatury medycznej dla potrzeb Oddziałów Szpitala BZP.38.382-42.19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 22.10.2019 r.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a i 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ
następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 2
Ad. I. Pkt. 3 Czy oprócz monitora kompaktowo transportowo - stacjonarnego, przeznaczonego dla
pacjentów ze wszystkich grup wiekowych: noworodków, dzieci i dorosłych. Wyposażony w odpowiednie
algorytmy pomiarowe automatycznie włączane adekwatnie do wybranej kategorii wiekowej pacjenta m.in.
Pomiar EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp dodatkowo Zamawiający będzie wymagał kardiomonitorów
z możliwością podpięcia kieszeni na moduły z min. 4 miejscami na dodatkowe parametry?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
w Pakiecie nr 2 w poz. I pkt. 3 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” i „Parametr / Warunek wymagany” zmienia zapis z:
3.

Monitor kompaktowy transportowo - stacjonarny, przeznaczony dla pacjentów ze wszystkich
grup wiekowych: noworodków, dzieci i dorosłych. Wyposażony w odpowiednie algorytmy
pomiarowe automatycznie włączane adekwatnie do wybranej kategorii wiekowej pacjenta m.in.
Pomiar EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp,

TAK

który otrzymuje nowe brzmienie:

3.

Monitor kompaktowy transportowo - stacjonarny, przeznaczony dla pacjentów ze wszystkich
grup wiekowych: noworodków, dzieci i dorosłych. Wyposażony w odpowiednie algorytmy
pomiarowe automatycznie włączane adekwatnie do wybranej kategorii wiekowej pacjenta m.in.
Pomiar EKG / RESP/ NIBP / SpO2 / 2xTemp, możliwość podpięcia kieszeni na moduły z min.
4 miejscami na dodatkowe parametry

TAK, podać

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 2
Ad. I. Pkt. 11 Czy oprócz Pamięci min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym
Zamawiający będzie wymagał kardiomonitorów z rejestratorem termicznym min. 4 kanałowym.?
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
w Pakiecie nr 2 w poz. I pkt. 11 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:
11.

Pamięć min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym.

który otrzymuje nowe brzmienie:
11.

Pamięć min. 48 godzin wszystkich krzywych w czasie rzeczywistym,
rejestrator termiczny min. 4 kanałowy
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Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 2
Ad. 4. Pkt. 1 Czy Zamawiający będzie wymagał kardiomonitorów z pomiarem SpO2 w technologii
umożliwiającej podłączenie zarówno czujników Masimo, Nellcor jak również FAST? Zaletą takiego
rozwiązania jest większy zakres wyboru czujników pomiarowych.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
w Pakiecie nr 2 w poz. IV pkt. 1 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:
1.

Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor,
Massimo,

który otrzymuje nowe brzmienie:
1.

Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor,
Massimo, i FAST

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 3
Pkt IVA.6 Czy Zamawiający dopuści klawisze bezpośredniego dostępu na obudowie monitora NIBP
start/stop, zrzut ekranu, wyciszenie alarmów, natomiast powrót do ekranu głównego oraz trendy dostępne
za pomocą przycisku ekranowego?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
w Pakiecie nr 3 w poz. IVA pkt. 6 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:
6.

Klawisze bezpośredniego dostępu na obudowie monitora, min. NIBP start/stop, zrzut ekranu, wyciszenie
alarmów, powrót do ekranu głównego, trendy

który otrzymuje nowe brzmienie:
6.

Klawisze bezpośredniego dostępu na obudowie monitora, min. NIBP start/stop, zrzut ekranu, wyciszenie
alarmów, powrót do ekranu głównego, trendy lub klawisze bezpośredniego dostępu na obudowie monitora,
min. NIBP start/stop, zrzut ekranu, wyciszenie alarmów natomiast powrót do ekranu głównego oraz
trendy dostępne za pomocą przycisku ekranowego

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 3
Pkt IVC.2 Czy Zamawiający dopuści trendy, które obejmują cztery strony trendów, z których każdy
zawiera maksymalnie cztery pola przedstawiające różne parametry?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
w Pakiecie nr 3 w poz. IVC pkt. 2 Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” zmienia zapis z:
2.

Min. 24 różne parametry wyświetlane w postaci trendu graficznego

który otrzymuje nowe brzmienie:
2.

Min. 16 różnych parametrów wyświetlane w postaci trendu graficznego

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 3
Pkt IVC.3 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor nieposiadający minitrendów?
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Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
w Pakiecie nr 3 w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wykreśla
w poz. IVC pkt. 3
3.

Możliwość wyświetlania minitrendów (wraz z pozostałymi mierzonymi
parametrami i krzywymi) długości min. 30 min.

TAK, podać

Pytanie nr 7 dot. wzoru umowy
Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego ustępu na:
„Zamawiający dokona odbioru jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy w dniu jego dostawy”?
Zwracamy uwagę, iż Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy po uprzednim
telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu dostawy i pomieszczenia (z wyprzedzeniem co najmniej 2
dni roboczych). Odbiór jakościowy powinien odbywać się w obecności przedstawicieli obu stron:
wykonującej oraz odbierającej. Konieczność dostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a
następnie ponownego przyjazdu w celu odbioru jakościowego będzie miało wpływ na kalkulację cenową
oferowanego przedmiotu i być niekorzystne dla Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 8 dot. wzoru umowy
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 8. Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy
konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża
czas. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach
niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający
dopuści czas naprawy do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych
spoza UE?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, w § 5 ust. 8 zmienia zapis z:
8. Serwis gwarancyjny zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż do końca
następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia wady oraz zapewni usunięcie wady w terminie 3
dni roboczych od momentu jej zgłoszenia, w przypadku przekroczenia terminu, konieczność
zaoferowania urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach.
który otrzymuje nowe brzmienie:
8. Serwis gwarancyjny zapewni podjęcie naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż do końca
następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia wady oraz zapewni usunięcie wady w terminie 3
dni roboczych od momentu jej zgłoszenia, w przypadku przekroczenia terminu, konieczność
zaoferowania urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach. W przypadku konieczności
sprowadzenia przez Wykonawcę części zamiennych spoza Unii Europejskiej czas naprawy
wydłuży się do 7 dni roboczych.

Pytanie nr 9 dot. wzoru umowy
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 12. Czy Zamawiający dokona modyfikacji ust. 7 w następujący sposób:
,,W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 (trzy) naprawy tego samego elementu lub
podzespołu w okresie gwarancji, Sprzedawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowy (z wyjątkiem
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uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego). W przypadku braku technicznej możliwości wymiany
samego elementu / podzespołu na nowy, zostanie wymienione całe urządzenie”.
Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów.
Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna
byłaby 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.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, w § 5 ust. 12 zmienia zapis z:
12. W przypadku ponownego wystąpienia wady przedmiotu umowy po wykonaniu trzech napraw
Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot umowy na równoważny, fabrycznie nowy w terminie 7 dni
roboczych.
który otrzymuje nowe brzmienie:
12. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 (trzy) naprawy tego samego
elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na
nowy (z wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego). W przypadku braku
technicznej możliwości wymiany samego elementu / podzespołu na nowy, zostanie wymienione
całe urządzenie w terminie 7 dni roboczych.

Pytanie nr 10 dot. wzoru umowy
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 15 Z uwagi na specyfikę urządzenia będącego przedmiotem umowy,
czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji. W naszej ocenie
przedłużenie okresu gwarancji i powinno nastąpić nie o okres niesprawności przedmiotu umowy, a o czas
przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w ust. 8 i 9. W związku z powyższym prosimy o
wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, w § 5 ust. 15 zmienia zapis z:
15. W przypadku naprawy gwarancyjnej przedłuża się czas gwarancji o pełen okres niesprawności
przedmiotu umowy.
który otrzymuje nowe brzmienie:
15. W przypadku naprawy gwarancyjnej przedłuża się czas gwarancji o okres przedłużającej się naprawy
ponad terminy określone w § 5 ust. 8 i 9.

Pytanie nr 11 dot. wzoru umowy
Dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 1 W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka.
Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% wynagrodzenia brutto (dla
każdego pakietu oddzielnie) za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne
zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do
udziału w zamówieniach publicznych.
W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 12 dot. wzoru umowy
Dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 1 Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w
wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie
za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem
organów administracji. W związku z powyższym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo
„opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 13 dot. wzoru umowy
Dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 1 Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może
powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy
zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z
naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na
zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej:
,,(...), nie więcej jednak niż 10 % tej wartości”.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 14 dot. wzoru umowy
Dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 3 W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka.
Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% wynagrodzenia brutto (dla
każdego pakietu oddzielnie) za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne
zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do
udziału w zamówieniach publicznych.
W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 15 dot. wzoru umowy
Dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 3 Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w
wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie
za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem
organów administracji. W związku z powyższym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo
„opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 16 dot. wzoru umowy
Dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 3 Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może
powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy
zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z
naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na
zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej:
,,(...), nie więcej jednak niż 10 % tej wartości”.
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Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 17 dot. wzoru umowy
Dotyczy wzoru umowy § 7, ust. 4 Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno
zaskakiwać żadnej ze Stron. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do
usunięcia naruszenia z zagrożeniem rozwiązania umowy, udzielając mu odpowiedniego terminu. Taka
konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Prosimy o modyfikację bieżącego zapisu i dodanie do
punktu następującego zastrzeżenia:
,,Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod
rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, w § 7 ust. 4 zmienia zapis z:
4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 5 (dla każdego pakietu odrębnie).
który otrzymuje nowe brzmienie:
4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 5 (dla każdego pakietu odrębnie). Przed rozwiązaniem
umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania
umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”
Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w
następujący sposób:
- we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, w § 4 ust. 1 zmienia zapis z:
§4
Realizacja umowy i odbiór przedmiotu umowy
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia umowy tj. od ………2019 r
do 10.12.2019 r.
który otrzymuje nowe brzmienie:
§4
Realizacja umowy i odbiór przedmiotu umowy
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia umowy tj. od ………2019 r
do 30.11.2019 r.
- w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 4, pkt. 4.1. zmienia zapis z:
4.1.Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany od dnia zawarcia umowy do 10.12.2019 r.
który otrzymuje nowe brzmienie:
4.1.Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany od dnia zawarcia umowy do 30.11.2019 r.
W związku z powyższymi zmianami Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy PZP zmienia
Ogłoszenie o zamówieniu i na podstawie art. 12a ustawy PZP zmianie ulega termin składania i otwarcia
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ofert, a mianowicie:
a) w pkt. 11.2. SIWZ z zapisu:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:
Oferta na: „Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziałów Szpitala”
(BZP.38.382-42.19)
Pakiet nr……..
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 25.10.2019r. godz. 11:30”
Na zapis:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:
Oferta na: „Zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziałów Szpitala”
(BZP.38.382-42.19)
Pakiet nr……..
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 29.10.2019r. godz. 10:30”
b) w pkt. 11.4. SIWZ z zapisu:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I piętrze,
do dnia 25.10.2019r., do godziny 11:00.
Na zapis:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I piętrze,
do dnia 29.10.2019r., do godziny 10:00.
c) w pkt. 11.5. SIWZ z zapisu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21) w dniu
25.10.2019r., o godzinie 11:30.
Na zapis:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21) w dniu
29.10.2019r., o godzinie 10:30.
W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 2 po zmianach z dnia
22.10.2019 r.
- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 3 po zmianach z dnia
22.10.2019 r.
- Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach z dnia 22.10.2019 r.
- SIWZ po zmianach z dnia 22.10.2019 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.10.2019 r.
Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną
część SIWZ.

Z poważaniem
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