BZP.38.382-2.7.17

Jastrzębie - Zdrój, 26.01.2017 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie
przetargu nieograniczonego na Przeglądy okresowe sprzętu i aparatury medycznej
BZP.38.382-2.17

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 26.01.2017 r. ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 26.01.2017 r.
W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poz. zm.), Zamawiający wyjaśnia co
następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:
Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 7-9, 16, 53, 56, 66, 67, 70, 74, 84:
Czy Zamawiający udzieli informacji, czy w ramach przeglądów Wykonawca ma uwzględnić
cenę wymiany akumulatorów czy będzie to rozliczane dodatkową ofertą?
Według zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od
wielu
czynników m. in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może
stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymieniać akumulatory, prosimy o informację w
których urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w następujących pakietach:
7-9, 16, 53, 56, 66, 67, 70, 74, 84, dodając poniższy zapis pod tabelą:
UWAGA:
Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów.
Pytanie 2 – dotyczy pakietu nr 16, 53, 56, 66, 67, 70, 74, 84, 85
Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który posiada Certyfikaty ze szkoleń dot. świadczenia
usług serwisowych wyznaczonej aparatury medycznej, odbytych u niezależnej niemieckiej firmy
specjalizującej się w tego typu szkoleniach?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 3
W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz politykę compliance koncernu XX, stosownie do art. 96 ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o

przekazanie danych figurujących w pkt 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż na dzień 26.01.17 r. informacje z pkt 4 DRUK ZP-PN przedstawiają się
w sposób następujący:
A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1. Kierownik zamawiającego (imię i nazwisko, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu):
Grażyna Kuczera
⌧ wykonuje czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożył oświadczenie
określone
w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych
⌧ nie wykonuje czynności w postępowaniu i przekazał upoważnienie do dokonania
następujących
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
- Wniosek do Kierownika Zamawiającego, ??
- Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej,
- Protokół z posiedzenia komisji przetargowej mającego na celu złożenie propozycji wyboru
trybu postępowania przetargowego,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(podać zakres czynności)
Pani/Panu:
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno Finansowych Maria Zawada
(imię i nazwisko pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie
zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia)
Pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie
zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożył
oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień
publicznych.
2. Komisja przetargowa:
⌧ została powołana w dniu 13.01.17 na podstawie:
Zarządzenia nr 12/2017
(załączyć odpowiedni dokument)
w składzie:
Przewodniczący – Magdalena Kozak
Sekretarz – Marta Stęchły
Członek – Eugeniusz Klapuch
Członek – Agnieszka Wiktor
(imiona i nazwiska członków komisji)
Następnie Zarządzeniem nr 15/2017 z dnia 26.01.17 r. zmieniono skład Komisji Przetargowej na:
Przewodniczący – Magdalena Kozak
Sekretarz – Marta Stęchły
Członek – Agnieszka Wiktor
(imiona i nazwiska członków komisji)
Pytanie 4 - dotyczy pakietu 49
Prosimy o podanie numerów seryjnych wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu
laparoskopowego - pakiet nr.49 – Przeglądy zestawu laparoskopowego i endoskopowego firmy
Aesculap.

Znajomość numerów seryjnych urządzeń jest niezbędna dla ich prawidłowej obsługi technicznej.
Numery seryjne informują o istotnych parametrach urządzenia, jak np. wersja oprogramowania
itp.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 49 z zapisu:

1.

Pompa płucząca PG 070
Ssak GF080
Insuflator CO 2 typ PG 080
Kamera PV 435
Monitor PV 933
Źródło światła 180 W typ OP 930
Diatermia GW 300
Wózek endoskopowy wąski PV 880
Endoskop PE889A
System kamery PV 140

Na zapis:
Pompa płucząca PG 070
Nr seryjny: 1003CE614
Ssak GF080
Nr seryjny 4460
Insuflator CO 2 typ PG 080
Nr seryjny 1006CE223
Kamera PV 435
Nr seryjny 375877
Monitor PV 933
Nr seryjny 07-108668
1.
Źródło światła 180 W typ OP 930
Nr seryjny 3503
Diatermia GW 300
Nr seryjny 5795
Wózek endoskopowy wąski PV 880
Nr seryjny 1257
Endoskop PE889A
Nr seryjny 352715
System kamery PV 140
Nr seryjny 307352
Pytanie 5 - dotyczy pakietu 66
Prosimy o podanie numerów seryjnych wszystkich pomp infuzyjnych wchodzących w skład
pakietu nr.66 – Przeglądy pomp infuzyjnych Firmy B.Braun.

Znajomość numerów seryjnych urządzeń jest niezbędna dla ich prawidłowej obsługi technicznej.
Numery seryjne informują o istotnych parametrach urządzenia, jak np. wersja oprogramowania
itp.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 66 z zapisu:
1.

Pompy infuzyjne strzykawkowe PERFUSOR SPACE 18 sztuk

2.

Pompa infuzyjna objętościowa INFUSOMAT SPACE 1 sztuka

3.

Pompa infuzyjanPerfusor Compact

4.

Pompa infuzyjan Perfusor Space

5.

Pompa infuzyjan Perfusor F - 2 sztuki

6.

Pompa infuzyjna Perfusor Compact - 2 sztuki

7.

Pompa infuzyjna Perfusor Compact - 2 sztuki

8.

Pompa infuzyjna Perfusor F - 2 sztuki

9.

Pompa infuzyjan Perfusor Seara FT - 3 sztuki

10.

Pompa infuzyjan Perfusor Compact - 2 sztuki
Na zapis:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Pompy infuzyjne strzykawkowe PERFUSOR SPACE 18 sztuk
Nr seryjne: 177683, 177535, 177663, 147475, 177538, 177674, 177532, 177517, 147348,
147536,147514, 177543, 177536, 177554, 177537, 147558, 147590, 177519,
Pompa infuzyjna objętościowa INFUSOMAT SPACE 1 sztuka
Nr seryjny 288597
Pompa infuzyjna Perfusor Compact
Nr seryjny 24044
Pompa infuzyjan Perfusor Space
Nr seryjny 68945
Pompa infuzyjan Perfusor F - 2 sztuki
Nr seryjny 04963
Pompa infuzyjna Perfusor Compact - 2 sztuki
Nr seryjne: 16275, 09381,

7.

Pompa infuzyjna Perfusor Compact - 2 sztuki

8.

Pompa infuzyjna Perfusor F - 2 sztuki

9.

Pompa infuzyjan Perfusor Seara FT - 3 sztuki

Pompa infuzyjan Perfusor Compact - 2 sztuki
Nr seryjne: 22142, 22170
Oraz dodaje następujący zapis pod tabelą:
UWAGA:
Nr seryjne urządzeń w pozycjach 7,8,9 – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
9381, 16275, 03370, 05032, 684, 00828, 04933
10.

Pytanie 6 – dotyczy pakietu nr 45, 80
Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert przetargowych dotyczących w/w pakietów przez
Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia, przeszkolenie na wykonywanie montażu,
serwisowania urządzeń medycznych Stacji Uzdatniania wody, ale nie posiadają autoryzacji?
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 7 – dotyczy pakietu nr 67
W pakiecie 67 znajdują się pompy firmy Fresenius. Według zapisów w instrukcji obsługi w celu
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników i pacjentów pompy powinny mieć
wymieniony akumulator co 36 miesięcy. Czy Zamawiający wymieniał w pompach w
przeciągu ostatnich 3 lat podczas przeglądu akumulatory?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 67 z zapisu:
UWAGA:
Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów
Na zapis:
UWAGA:
1. Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów
2. Akumulatory nie były wymieniane w przeciągu ostatnich 36 miesięcy. Pompy pracują od
czerwca 2015 roku.
Pytanie 8 – dotyczy pakietu nr 67
Przeglądy techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta wymagają wymiany części
eksploatacyjnych. Czy Zamawiający dla zapewnienia porównywalności ofert różnych
Wykonawców zgodzi się dla urządzeń z formularza cenowego pakiet 67 na dodanie wymogu
wymiany części eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta, zgodnych z instrukcją
obsługi urządzenia, według listy poniższej.Części te mają być wyszczególnione dalej w raporcie
serwisowym i na fakturze. Wymóg ten będzie obowiązywał wszystkich Wykonawców.
Z/179064 MEMBRANE VOLUMAT
szt
1
AKUMULATOR
VOLUMAT
Z/179033 AGILLA
szt
1
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 1 do SIWZ – tj. Formularza asortymentowo-cenowego w pakiecie nr 67 z zapisu:
UWAGA:
1. Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów
2. Akumulatory nie były wymieniane w przeciągu ostatnich 36 miesięcy. Pompy pracują od
czerwca 2015 roku.
Na zapis:
UWAGA:
1. Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów
2. Akumulatory nie były wymieniane w przeciągu ostatnich 36 miesięcy. Pompy pracują od
czerwca 2015 roku.
3. Zamawiający wymaga wymianę części eksploatacyjnych według nr katalogowych
producenta i zgodnych z instrukcją obsługi pomp infuzyjnych w następującym zakresie:
Z/179064 MEMBRANE VOLUMAT
szt
1
Pytanie nr 9 – dotyczy SIWZ
Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który dysponuje dwoma osobami, które posiadają co
najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi serwisowej danej aparatury medycznej oraz
posiadają uprawnienia z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych, jak również są
przeszkolone z zakresu serwisowania przez producenta danej aparatury medycznej i posiadają
na potwierdzenie tego faktu imienne certyfikaty?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 - dotyczy pakietu nr 70
Czy Zamawiający dopuści wykonanie przeglądów technicznych kardiomonitorów z pakietu nr
70 w siedzibie Wykonawcy? Koszt transportu poniesie Wykonawca. W razie potrzeby, na czas
przeglądu technicznego kardiomonitorów, Zamawiający otrzyma sprzęt zastępczy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 11 - dotyczy pakietu nr 56
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 56 pozycji nr 1,2 oraz 3 i o utworzenie z nich
nowego pakietu. Pozwoli nam to na złożenie oferty przetargowej.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 12 – dotyczy Wzoru umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody
rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym na uzupełnienie
umowy nową następującą treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia
warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym
wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie
przekraczającej wynagrodzenia określonego w § ……….Umowy”?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 13 – dotyczy Wzoru umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10%
wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli
potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i
uwzględnienie go w treści oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 14 – dotyczy Wzoru umowy
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej
przetwarzania danych osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu
związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług
gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie
przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w
przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego w trakcie
realizacji umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 15 – dotyczy Wzoru umowy
Prosimy o wykreślenie z § 2 wzoru umowy pkt. 6-9, § 4 pkt. 5 oraz § 7 pkt. 1b-d.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie nr 16 – dotyczy Wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej określonej w § 7 pkt. 1e do 1% wartości
niezrealizowanej części umowy.
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy po zmianach z dnia 26.01.17 r. w
zakresie pakietów nr : 8,53,7,9,16,49,56,66,67,74,70,84,
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian jak również pozostała
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

