BZP.38.382-11.17

Jastrzębie - Zdrój, 28.03.2017 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie
przetargu nieograniczonego na Przeglądy okresowe sprzętu i aparatury medycznej –
powtórka BZP.38.382-11.17

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 28.03.2017 r. ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 28.03.2017 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 SIWZ p. 5.1. III
Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację zapisu, aby był on spójny z wymogami §5
ust. 3 wzoru umowy oraz załącznikiem 1 punkt 1. Zakres prac, a):
„(…) co najmniej 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów
aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem zamówienia ujętym w danym pakiecie wystawione
przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
LUB :
co najmniej 1 osobą która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi serwisowej aparatu medycznej
wykazanej w pakiecie, na który składana jest oferta, która powinna posiadać zarówno
uprawnienia z zakresu obsługi (uprawnienia eksploatacyjne) jak i przeszkolenie z zakresu
serwisowania/przeglądów aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem zamówienia ujętym
w danym pakiecie wystawione przez producenta aparatury medycznej lub jego
autoryzowanego przedstawiciela
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2 – dotyczy Wzóru umowy § 4 i § 5
Prosimy Zamawiającego o korektę nazwy paragrafów: § 4 dotyczy obowiązków Zamawiającego,
a § 5 Wykonawcy
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia tytuł § 4
Wzoru umowy z zapisu:
§4
Obowiązki Wykonawcy
Na zapis:
§4

Obowiązki Zamawiającego.
oraz: tytuł § 5 Wzoru umowy z zapisu:
§5
Obowiązki Zamawiającego
Na zapis:
§5
Obowiązki Wykonawcy
Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp
zmienia treść § 4 i 5Wzoru umowy z zapisu:
§4
Obowiązki zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić aparaturę i sprzęt medyczny pracownikom
Wykonawcy celem wykonania usług w uzgodnionym terminie.
2. W razie potrzeby Zamawiający zobowiązany jest udostępnić nieodpłatnie odpowiednie
pomieszczenia do wykonania usług.
3. Zamawiający każdorazowo potwierdza odbiór wykonanej usługi podpisem na protokole
zdawczo - odbiorczym. W razie stwierdzenia uchybień w jej wykonaniu żąda wykonania
przez Wykonawcę określonych poprawek.
4. Zamawiający każdorazowo potwierdza odbiór wykonanej usługi podpisem na serwisowej
karcie pracy (dla wszystkich pakietów). W razie stwierdzenia uchybień w jej wykonaniu żąda
wykonania przez Wykonawcę określonej poprawki.
5. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą umową.
6. Wykonawca wykonujący badanie bezpieczeństwa oraz badania funkcjonalne posiada
aktualne uprawnienia oraz zobowiązuje się dostarczyć wyniki pomiarów do karty pracy,
wyniki powinny zawierać imię i nazwisko osoby wykonującej pomiar, normę dla której
pomiary zostały wykonane oraz metodę pomiaru.
7. Kompletna kartę pracy z dołączonymi wynikami pomiarów podpisuje tylko i wyłącznie
pracownik Sekcji Elektroniki Medycznej. W przypadku braku kompletu dokumentów do
przeprowadzonego przeglądu, karta pracy nie zostanie podpisana.
8. Wykonawca dysponuje stosowną aparaturą kontrolno-pomiarową do realizacji usług
objętych zamówieniem wraz z aktualnymi atestami/certyfikatami/walidacjami, które
zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu na każde żądanie.
9. Wykonawca obowiązany jest powierzyć wykonywanie czynności objęte niniejszą umową
wyłącznie osobom o odpowiednich kwalifikacjach, a ponadto przeszkolonych w danej
specjalności jeżeli jest to wymagane przez producenta lub obowiązujące przepisy prawa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na podst. art. 355 § 1 kc w zw. z art. 429 kc.
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§5
Obowiązki Wykonawcy
Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015, poz. 876).
Wykonawca gwarantuje wysoki poziom techniczny wykonywanych usług.
Wykonawca potwierdza, że usługi będą wykonane przez osoby posiadające
certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętnościach w zakresie
serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane przez
producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
Usługi w zakresie przeglądów wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego w
wyznaczonym miejscu, stosownie do możliwości technicznych i uzgodnień dokonywanych

przez Strony - w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.00- 15.00 z wyłączeniem
świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
5. W przypadku konieczności wykonania usługi w innym niż siedziba Zamawiającego miejscu
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport do miejsca wykonania usługi i z
powrotem na własny koszt i własnym środkiem transportu. Za wszelkie uszkodzenia
mechaniczne, które nastąpią w czasie transportu aparatury/ sprzętu medycznego odpowiada
Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług przy użyciu własnych narzędzi
i materiałów.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów aparatury i sprzętu
medycznego zgodnie z zaleceniami producenta oraz:
a) wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i kontroli stanu technicznego
sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem
zapewniającym sprawną i bezpieczną eksploatację zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015, poz. 876);
b) do bezwzględnego przestrzegania terminu realizacji zamówienia wynikającego z
Harmonogramu przeglądów, o którym mowa w § 2, ust. 2 niniejszej umowy;
c) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym
przedziale czasu - Wykonawca zobowiązany jest stosować zestawy „przeglądowe”
zalecane przez producenta i spełniające parametry określone dla danego rodzaju
aparatury lub sprzętu medycznego;
d) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej
obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
e) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących
wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do
dalszej eksploatacji;
f) wystawianie kart serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie
w dniu przeglądu aparatury;
g) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
h) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania przyjazdu celem przeglądu z
tygodniowym wyprzedzeniem.

Na zapis:
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§4
Obowiązki zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest udostępnić aparaturę i sprzęt medyczny pracownikom
Wykonawcy celem wykonania usług w uzgodnionym terminie.
W razie potrzeby Zamawiający zobowiązany jest udostępnić nieodpłatnie odpowiednie
pomieszczenia do wykonania usług.
Zamawiający każdorazowo potwierdza odbiór wykonanej usługi podpisem na protokole
zdawczo - odbiorczym. W razie stwierdzenia uchybień w jej wykonaniu żąda wykonania
przez Wykonawcę określonych poprawek.
Zamawiający każdorazowo potwierdza odbiór wykonanej usługi podpisem na serwisowej
karcie pracy (dla wszystkich pakietów). W razie stwierdzenia uchybień w jej wykonaniu żąda
wykonania przez Wykonawcę określonej poprawki.
Kompletna kartę pracy z dołączonymi wynikami pomiarów podpisuje tylko i wyłącznie
pracownik Sekcji Elektroniki Medycznej. W przypadku braku kompletu dokumentów do
przeprowadzonego przeglądu, karta pracy nie zostanie podpisana.
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.
§5
Obowiązki Wykonawcy
1. Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisami ustawy z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015, poz. 876).
2. Wykonawca gwarantuje wysoki poziom techniczny wykonywanych usług.
3. Wykonawca potwierdza, że usługi będą wykonane przez osoby posiadające
certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętnościach w
zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi, wydane
przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
4. Usługi w zakresie przeglądów wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego w
wyznaczonym miejscu, stosownie do możliwości technicznych i uzgodnień
dokonywanych przez Strony - w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.0015.00 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
5. W przypadku konieczności wykonania usługi w innym niż siedziba Zamawiającego
miejscu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport do miejsca wykonania usługi i
z powrotem na własny koszt i własnym środkiem transportu. Za wszelkie uszkodzenia
mechaniczne, które nastąpią w czasie transportu aparatury/ sprzętu medycznego
odpowiada Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług przy użyciu własnych narzędzi
i materiałów.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów aparatury i sprzętu
medycznego zgodnie z zaleceniami producenta oraz:
a) wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i kontroli stanu technicznego
sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem
zapewniającym sprawną i bezpieczną eksploatację zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015, poz. 876);
b) do bezwzględnego przestrzegania terminu realizacji zamówienia wynikającego z
Harmonogramu przeglądów, o którym mowa w § 2, ust. 2 niniejszej umowy;
c) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym
przedziale czasu - Wykonawca zobowiązany jest stosować zestawy „przeglądowe”
zalecane przez producenta i spełniające parametry określone dla danego rodzaju
aparatury lub sprzętu medycznego;
d) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej
obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji;
e) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących
wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do
dalszej eksploatacji;
f) wystawianie kart serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie
w dniu przeglądu aparatury;
g) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nie nadających się już do naprawy;
h) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania przyjazdu celem przeglądu z
tygodniowym wyprzedzeniem.
9. Niezależnie od regulowania zobowiązań finansowych wynikających z umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z zawartą
umową.
10. Wykonawca wykonujący badanie bezpieczeństwa oraz badania funkcjonalne posiada
aktualne uprawnienia oraz zobowiązuje się dostarczyć wyniki pomiarów do karty pracy,

wyniki powinny zawierać imię i nazwisko osoby wykonującej pomiar, normę dla której
pomiary zostały wykonane oraz metodę pomiaru
11. Wykonawca dysponuje stosowną aparaturą kontrolno-pomiarową do realizacji usług
objętych zamówieniem wraz z aktualnymi atestami/certyfikatami/walidacjami, które
zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu na każde żądanie.
12. Wykonawca obowiązany jest powierzyć wykonywanie czynności objęte niniejszą umową
wyłącznie osobom o odpowiednich kwalifikacjach, a ponadto przeszkolonych w danej
specjalności jeżeli jest to wymagane przez producenta lub obowiązujące przepisy prawa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na podst. art. 355 § 1 kc w zw. z art. 429 kc.
Pytanie 3 – dot. Wzóru umowy §4 ust. 5
Prosimy o wykreślenie zapisu w §4 ust. 5 oraz o dopuszczenie, aby w przypadku opóźnienia
płatności powyżej 90 dni, Wykonawca mógł wstrzymać wykonywanie usług do czasu
uregulowania zaległych faktur.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 4 – dot. pakietu nr 42
Czy Zamawiający dopuści wykonanie przeglądów technicznych kardiomonitorów z pakietu nr
42 w siedzibie Wykonawcy? Wykonawca poniesie koszty transportu oraz w razie potrzeby
udostępni Zamawiającemu urządzenie zastępcze. Takie rozwiązanie znacznie obniży koszty
przeglądu.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 5 – dot. pakietu nr 41
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 41 następujących aparatów :
poz.1 Pulsotronic ST-5D
poz.2 Diatronic DT-7B
poz.3 Magnetronic MF-10
poz.9 Interdynamic ID-4C
poz.10 Multitronic MT-3
do osobnego pakietu lub o włączenie do pakietu 21, który zawiera aparat Interdynamic ID-4C.
Pozwoli to na spełnienie warunku 5.1. III SIWZ
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 6 – dot. SIWZ
W jakim terminie mają zostać wykonane przeglądy pakietu 41 oraz 21.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż powyższa informacja znajduje się w Załączniku nr 2 do Wzoru
umowy – Harmonogramie przeglądów.
Pytanie 7 - dot. Wzoru umowy par. 3 ust.6 oraz par. 5 ust.2
Prosimy o zmianę słowa „gwarantuje” na „zapewnia” słowo gwarantuje sugeruje
odpowiedzialność wykonawcy oparta na zasadzie ryzyka podczas gdy odpowiedzialność
kontraktowa w tej umowie oparta jest na zasadzie winy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 8 - dot. Wzoru umowy par. 3 ust.7
Mając na uwadze przepis art. 356 § 2 kc (przepis o charakterze ius Mogens) uprzejmie prosimy o
usunięcie drugiego zdania wraz z odpowiadającym mu ust. 9 jako sprzecznych z ww przepisem
prawa bezwzględnie obowiązującego.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 9 - dot. Wzoru umowy par. 7 ust.1 pkt b)
Mając na uwadze, że przedmiotem umowy są przeglądy nie dostawy uprzejmie prosimy o
usunięcie jako nieadekwatnego do przedmiotu umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
Załącznika nr 5 do SIWZ – tj. Wzoru umowy z zapisu:
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zapłaci kary umowne:
a) w wysokości 8% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części
zamówienia w przypadku, gdy dana dostawa będzie obejmować towary o złej jakości,
towary nie posiadające deklarowanych właściwości oraz towar w ilości niezgodnej z
zamówieniem;
c) w wysokości 0,1% wartości brutto dostawy, jednak nie mniej niż 100 złotych, za każdy
dzień opóźnienia przekraczający termin realizacji dostawy lub termin wymiany wadliwego
przedmiotu umowy;
d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 5
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% wartości umowy brutto;
e) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż
wymienione w ust. 1 lit. a) do d) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 3%
wartości umowy brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty
księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni
od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w
powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z
wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w
stosunku do Zamawiającego.
4. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia
go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
5. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie realizował dostaw lub będzie realizował dostawy
nieterminowo z powodu tymczasowego braku produkcji przedmiotu umowy i okoliczność tę
udowodni Zamawiającemu, nie będzie miał zastosowanie § 7 umowy.
Na zapis:
Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca
zapłaci kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości umowy brutto w przypadku rozwiązania umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości 0,2% wartości usługi jednak nie mniej niż 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia
przekraczający termin realizacji usługi;
c) w przypadku nie wywiązywania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 5 ust. 9,
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 2% wartości umowy brutto;
d) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż
wymienione w ust. 1 lit. a) do c) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5%
wartości umowy.
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Kary wskazane w § 7 ust. 1 naliczane zostaną niezależnie od opóźnień w regulowaniu
zobowiązań finansowych przez Zamawiającego wynikających z umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje poprzez sporządzenie noty
księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni
od daty otrzymania w/w dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. Brak zapłaty
w powyższym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy
w stosunku do Zamawiającego.
Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia
go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych za przekroczenie terminu wykonania
usługi za każdy dzień zwłoki, jeśli Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy na czas naprawy,
co zapewni ciągłość pracy w pracowni.

Pytanie 10 – dot. Wzoru umowy par. 7 ust.1 pkt c)
Mając na uwadze, że przedmiotem umowy są przeglądy nie dostawy uprzejmie prosimy o
usunięcie słów: „dostawy lub termin wymiany wadliwego przedmiotu umowy” jako nieadekwatnego
do przedmiotu umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu nr 9
Pytanie 11 - dot. Wzoru umowy par. 7 ust.1 pkt c)
Wziąwszy pod uwagę, iż zastrzeżenie kar umownych ma na celu zdyscyplinowanie
Wykonawcy a nie wzbogacenie Zamawiającego oraz fakt, że zastrzeżenie zbyt wysokich kar
umownych negatywnie wpłynie na kalkulacje ryzyk oraz cenę oferowaną przez Wykonawcę
zwracamy się z prośbą o miarkowanie kary względem wartości umowy. Proponujemy
powszechnie stosowane 10% wartości umowy, przez dodanie sformułowania: „umowy, łącznie nie
więcej niż 10% ww kwoty” – na końcu punktu.
Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007
I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w
"określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w
chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami
wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli
ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej
zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art.
483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 12 - dot. Wzoru umowy par. 7 ust.1 pkt d)
Prosimy o usunięcie. Zwracamy uwagę, ze zgodnie z utrwalona linia orzecznicza SN np.
Uchwałą Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r. (sygn. III CZP 61/2003)
„Przesłanką powstania roszczenia wierzyciela o zapłatę kary umownej może być każda postać
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika, zastrzeżenie kary
umownej może odnosić się jednak tylko do określonych, zindywidualizowanych postaci niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania.
Przedmiotowy zapis nie zawiera zindywidualizowanej postaci niewykonania / nienależytego
wykonania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 13 - dot. Wzoru umowy par. 7 ust.2
Uprzejmie prosimy o dopisanie na końcu ustępu poniższej treści:
z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim
bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności
odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy
wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego
roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę
możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez
Zamawiającego swoim kontrahentom
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której
standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w
kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna
przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie
funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie
odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata
Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar
umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym
czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania
umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 14 - dot. Wzoru umowy par. 5 ust.7 pkt d) oraz zał. 1 pkt. 1 ppkt d)
Celem doprecyzowania zapisów prosimy o dopisanie na końcu punktu: „lub przesłanie informacji
o braku dostępu do części u producenta”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 15 - dot. SIWZ 5.1 III
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co oznacza określenie: „uprawnienia eksploatacyjne”? Czy
zamawiający miał na myśli uprawnienia z zakresu serwisowania sprzętu?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 16 - dot. Pakietu nr 30
Prosimy o podanie numeru seryjnego urządzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść
załącznika nr 1 do SIWZ. Tj. formularz asortymentowo-cenowy w zakresie pakietu nr 30 z zapisu:
1.

Aparat RTG MOBILETT firmy
SIEMENS - 1 szt

Na zapis:

1.

Aparat RTG MOBILETT firmy
SIEMENS - 1 szt
Nr seryjny 01056
RTG Mobilett B

Pytanie 17 - dot. Wzoru umowy
Czy Zamawiający zmieni termin płatności za wykonanie usługi serwisowej na 30 dni?
Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 18 - dot. Wzoru umowy
Czy Zamawiający usunie z umowy zapis Par. 3, pkt. 6 ? – Istnienie tego zapisu uniemożliwia
ewentualne dochodzenie i ściągnięcie zaległych wierzytelności.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 19- dot. Wzoru umowy
Czy Zamawiający zmieni wysokość kary umownej, o której mowa w Par. 3, pkt. 8 i 9 na ogólnie
przyjęte wartości (do 3%).
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 20 - dot. 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 21 – dot. 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 22 - dot. 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 udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu 2.
Pytanie 23 – dot. Wzoru umowy
Prosimy o wykreślenie z wzoru umowy § 4 pkt. 5 oraz § 7 pkt. 1 b,c,d ponieważ powyższe zapisy
dotyczą dostaw towarów.
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu nr 9
Pytanie 24 – dot. 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
Pytanie 25 – dot. SIWZ
Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju uprawnienia z zakresu obsługi ma na myśli
Zamawiający – dotyczy zapisu w zał. nr 8 – wykaz osób.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga uprawnień wymienionych w pkt 5.1. ppkt III SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy po zmianach z dnia 28.03.17 r. w
zakresie pakietu nr 30.
- Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy – po zmianach z dnia 28.03.17 r.
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

