BZP.38.382-36.16

Jastrzębie - Zdrój, 29.11.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Dostawy monitorów hemodynamicznych i centrali monitorującej” BZP.38.382-36.16

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 29.11.2016 r. ORAZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 29.11.2016 r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 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 nr 1 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznoużytkowych – w zakresie pakietu nr 2
Dot. I Podstawowe wymagania pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor, który
posiada ekran LCD 15” o wysokiej rozdzielczość 1024x768 dpi, zawiera uchwyt do transportu oraz
uniwersalny uchwyt do zamontowania na uchwycie ściennym lub na wózku. Masa kardiomonitora
wynosi do 7 kg oraz posiada układ szczelności IPX1?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej
wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:
Ekran LCD oraz wysokiej rozdzielczość min. 1024x768 dpi. Zawiera uchwyt do
2
transportu. Zintegrowany uchwyt do powieszenia na poręczy łóżka.
Waga do 5 kg. IPX1.
Na zapis:
Ekran LCD oraz wysokiej rozdzielczość min. 1024x768 dpi. Zawiera uchwyt do
transportu. Zintegrowany uchwyt do powieszenia na poręczy łóżka.
Waga do 5 kg. IPX1.
2
Lub
Monitor zawierający uchwyt do transportu oraz uniwersalny uchwyt do zamontowania
na uchwycie ściennym lub na wózku. Masa monitora wynosi do 7 kg posiada układ
szczelności IPX1
Pytanie nr 2 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ - – Zestawienie parametrów technicznoużytkowych – w zakresie pakietu nr 2
Dot. I Podstawowe wymagania pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor, którego pamięć
trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów 5 dni?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej
wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:
Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych Min. 8 dni
8
dla wszystkich mierzonych parametrów
Na zapis:

8

Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych
dla wszystkich mierzonych parametrów

Min 5 dni

Pytanie nr 3 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ - Zestawienie parametrów technicznoużytkowych – w zakresie pakietu nr 2
Dot. I Podstawowe wymagania pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor, który posiada
pamięć 120 zdarzeń, wraz z parametrami numerycznymi oraz krzywą która wywołała alarm, poza
tym umożliwia przegląd wszystkich mierzonych parametrów z ostatnich 48 godzin monitorowania?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej
wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:
Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z prezentacją min. 3
10
krzywych z okresu zapisanego zdarzenia.
Na zapis:
Monitor wyposażony w funkcję ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z prezentacją min. 3
krzywych z okresu zapisanego zdarzenia.
Lub
10
monitor, który posiada pamięć 120 zdarzeń, wraz z parametrami numerycznymi oraz
krzywą która wywołała alarm, poza tym umożliwia przegląd wszystkich mierzonych
parametrów z ostatnich 48 godzin monitorowania
Pytanie nr 4 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznoużytkowych – w zakresie pakietu nr 2
Dot. I Podstawowe wymagania pkt. 12.Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor, który posiada
możliwość świadomego, ręcznego ustawiania granic alarmowych względem aktualnego stanu
pacjenta, takie rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo pacjentowi?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej
wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:
Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne
wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic
alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi
12
alarmowe widoczne na ekranie głównym, ustawiane automatycznie względem
aktualnego stanu pacjenta. Możliwość ustawienia „podtrzymania wyświetlania
informacji” o wszystkich alarmach fizjologicznych.
Na zapis:
Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne
wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic
alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi
alarmowe widoczne na ekranie głównym, ustawiane automatycznie względem
12
aktualnego stanu pacjenta. Możliwość ustawienia „podtrzymania wyświetlania
informacji” o wszystkich alarmach fizjologicznych
Lub
Monitor posiadający możliwość świadomego, ręcznego ustawiania granic alarmowych
względem aktualnego stanu pacjenta.
Pytanie nr 5 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznoużytkowych – w zakresie pakietu nr 2
Dot. I Podstawowe wymagania pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor, który posiada
pamięć 120 zdarzeń, wraz z parametrami numerycznymi oraz krzywą która wywołała alarm, poza
tym umożliwia przegląd wszystkich mierzonych parametrów z ostatnich 48 godzin monitorowania?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej
wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:
14
Pamięć min. 100 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi z momentu

zdarzenia oraz z min. 3 wycinkami krzywych.
Na zapis:
Pamięć min. 100 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi z momentu
zdarzenia oraz z min. 3 wycinkami krzywych.
lub
14
Monitor wraz z parametrami numerycznymi oraz krzywą, która wywołała alarm, poza
tym umożliwia przegląd wszystkich mierzonych parametrów z ostatnich 48 godzin
monitorowania
Pytanie nr 6 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznoużytkowych – w zakresie pakietu nr 2
Dot. I Podstawowe wymagania pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor, który standardowo
wyposażony jest w dwa akumulatory, których czas pracy wynosi minimum 4 godziny, posiada
również wskaźnik naładowania na ekranie kardiomonitora, bez konieczności wyświetlania na
akumulatorze?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej
wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:
Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy
4 godziny w przypadku jednego akumulatora
16
Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora na ekranie oraz na akumulatorze.
Możliwość rozbudowy o drugi akumulator oraz wymiany akumulatorów w trakcie
działania urządzenia.
Na zapis:
Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy
4 godziny w przypadku jednego akumulatora
Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora na ekranie oraz na akumulatorze.
Możliwość rozbudowy o drugi akumulator oraz wymiany akumulatorów w trakcie
16
działania urządzenia.
Lub monitor wyposażony w dwa akumulatory, których czas pracy wynosi minimum 4
godziny, posiada również wskaźnik naładowania na ekranie kardiomonitora, bez
konieczności wyświetlania na akumulatorze
Pytanie nr 7 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznoużytkowych – w zakresie pakietu nr 2
Dot. I Podstawowe wymagania pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor, który posiada
możliwość eksportu konfiguracji kardiomonitora na nośnik USB oraz posiada możliwość łatwej
aktualizacji oprogramowania przez USB, natomiast wszystkie dane pacjentów (krzywe, zdarzenia,
dane pacjenta) są automatycznie przekazywane do centrali pielęgniarskiej?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej
wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:
Proste aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość exportu danych
18
pacjentów
zapisanych
na
USB
oraz
danych
trendów.
Możliwość
exportowania/importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB.
Na zapis:
Proste aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość exportu danych
pacjentów
zapisanych
na
USB
oraz
danych
trendów.
Możliwość
exportowania/importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysku USB.
Lub
18
Monitor posiadający możliwość eksportu konfiguracji kardiomonitora na nośnik USB
oraz posiada możliwość łatwej aktualizacji oprogramowania przez USB, natomiast
wszystkie dane pacjentów (krzywe, zdarzenia, dane pacjenta) są automatycznie
przekazywane do centrali pielęgniarskiej

Pytanie nr 8 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ - Zestawienie parametrów technicznoużytkowych – w zakresie pakietu nr 2
Dot. V EKG pkt. 3. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy nie nastąpiła omyłka pisarska i zamiast
zapisu „możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J – w min. 1
monitorze”, powinien pojawić się zapis: „możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru S-T oraz
położenia punktu J względem odcinka ST w monitorach”?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej
wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:
Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J – w min.
3
1 monitorze
Na zapis:
Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru S-T oraz położenia punktu J
3
względem odcinka ST w monitorach
Pytanie nr 9 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznoużytkowych – w zakresie pakietu nr 2
Dot. V Saturacja pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji w technologii własnej producenta
z zakresem pomiaru, której zbieżność ze wskazaniami technologii Nellcor lub Masimo została
potwierdzona i udokumentowana w badaniach?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej
wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:
Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty
1
ruchowe Nellcor, Massimo lub FAST
Na zapis:
Pomiar tętna w zakresie min. 30-240./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty
ruchowe Nellcor, Massimo, FAST lub technologii własnej producenta z zakresem
1
pomiaru, której zbieżność ze wskazaniami technologii Nellcor lub Masimo została
potwierdzona i udokumentowana w badaniach
Pytanie nr 10 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznoużytkowych – w zakresie pakietu nr 2
Dot. V Saturacja pkt.2. Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji bez funkcji opóźnienia alarmów
SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika do min. 30 sekund?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej
wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:
Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez
2
Użytkownika – do min. 30 sekund
Na zapis:
Funkcja opóźnienia alarmów SPO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez
2
Użytkownika – do min. 30 sekund lub bez funkcji opóźnienia alarmów SPO2 (w tym
desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika do min. 30 sekund
Oraz w kolumnie „Parametr/Warunek wymagany” z zapisu:
TAK
Na zapis:
TAK/NIE
Pytanie nr 11 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznoużytkowych – w zakresie pakietu nr 2
Dot. VI Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP) pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor,
którego zakres ciśnienia skurczowego wynosi 40-270 mmHg, zakres ciśnienia rozkurczowego 10-215
mmHg oraz zakres pomiaru pulsu wynosi 40-240 bpm?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej
wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:
Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w
mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 10-270 mmHg, zakres ciśnienia
1
rozkurczowego min. 10-240 mmHg, Zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm.
Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia inflacji.
Na zapis:
Oscylometryczna metoda pomiaru. Ochrona przed zbyt wysokim ciśnieniem w
mankiecie. Zakres ciśnienia skurczowego min. 10-270 mmHg, lub 40-270 mmHg, zakres
1
ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg lub 10-215 mmHg, Zakres pomiaru pulsu
min. 40-300 bpm lub 40-240 bpm Możliwość konfigurowania wstępnego ciśnienia
inflacji.
Pytanie nr 12 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznoużytkowych – w zakresie pakietu nr 2
Dot. VII Hemodynamika pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści Kardiomonitor, którego zakres ciśnienia
inwazyjnego wynosi: od - 50 do + 300 mmHg, bez konieczności nakładania się przebiegów krzywych
IBP z różnych kanałów?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej
wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:
Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -40 do
1
+360 mmHg Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4 mmHg. Możliwość
wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów.
Na zapis:
Możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -40 do
+360 mmHg Dokładność (włączając przetwornik) min. +/-4 mmHg. Możliwość
1
wyświetlania nakładających się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów.
Lub zakres pomiarowy ciśnienia inwazyjnego: od - 50 do + 300 mmHg, bez
konieczności nakładania się przebiegów krzywych IBP z różnych kanałów
Pytanie nr 13 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznoużytkowych – w zakresie pakietu nr 2
Dot. Centrala Monitorująca pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści Centralę Monitorującą, która
umożliwia uruchomienie pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia, natomiast zakończenie pomiaru
następuję po wykonanym pomiarze, pomiar ciśnienie posiada zabezpieczenie przed nadmiernym
ciśnieniem w mankiecie co spowoduje automatyczne zatrzymanie pomiaru?
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie powyższych pytań, które nie spowodują obniżenia
funkcjonalności oraz jakości sprzętu, nie dopuszczenie spowoduje możliwość złożenia oferty tylko
jednemu producentowi, który spełnia założone w SIWZ wymagania.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej
wymienionego Załącznika nr 1 do SIWZ z zapisu:
Komunikacja dwukierunkowa – możliwość regulacji limitów alarmowych dla
wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z
zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia
11
nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów
przyłóżkowych z poziomu centrali. Możliwość edycji nazw skróconych dla
poszczególnych kardiomonitorów.
Na zapis:
Komunikacja dwukierunkowa – możliwość regulacji limitów alarmowych dla
wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z
11
zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia
nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów

przyłóżkowych z poziomu centrali. Możliwość edycji nazw skróconych dla
poszczególnych kardiomonitorów.
Lub
Centrala monitorująca, która umożliwia uruchomienie pomiaru nieinwazyjnego
ciśnienia, natomiast zakończenie pomiaru następuję po wykonanym pomiarze, pomiar
ciśnienie posiada zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w mankiecie co
spowoduje automatyczne zatrzymanie pomiaru
Pytanie nr 14 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 5 i 6 wzoru umowy w następujący
sposób:
„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na
rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej
z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu
wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony
traktują, jako nieistniejące.” Co następuje, zwracamy się z prośbą o dostosowanie do tej zmiany §6 ust. 6
i 7 wzoru umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 15 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy
Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków
naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i
materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku
wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania
zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?
Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny
oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką
ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość
wymian.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp zmienia treść wyżej
wymienionego Załącznika nr 5 do SIWZ z zapisu:
Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancję i rękojmię obejmującą
także części zamienne, materiały eksploatacyjne wymagane do przeglądów, wymaganymi
przeglądami, serwisem na okres ……. miesięcy.1
Na zapis:
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancję i rękojmię obejmującą
także części zamienne, materiały eksploatacyjne wymagane do przeglądów, wymaganymi
przeglądami, serwisem na okres …….2 miesięcy3.
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na akcesoria dla monitorów
hemodynamicznych wymienione w załączniku nr 1 do umowy, oraz ……………… 4 miesięcznej
gwarancji i rękojmii na urządzenia5.
Oraz
Zmienia zapis w Załączniku nr 1 do SIWZ – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych – w
zakresie pakietu nr 2 z zapisu:
XI. Warunki gwarancji i serwisu:

Okres gwarancji jest uzależniony od okresu zadeklarowanego w ofercie Wykonawcy.
Okres gwarancji jest uzależniony od okresu zadeklarowanego w ofercie Wykonawcy.
3
Zapis dotyczy tylko pakietu nr 1
4 Okres gwarancji jest uzależniony od okresu zadeklarowanego w ofercie Wykonawcy.
5
Zapis dotyczy pakietu nr 2
1
2

1.

XI.
1.

Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min.24 miesiące
max 36 miesięcy
Na zapis::
Warunki gwarancji i serwisu:
Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min.24 miesiące
max 36 miesięcy.
Z wyłączeniem akcesoriów dla monitorów hemodynamicznych, dla których Wykonawca udzieli
12 miesięczny okres gwarancji i rękojmi.

Pytanie nr 16 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy
Dotyczy § 10 ust. 2.8.b) wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. zapisu wzoru umowy na następujący:
„dokonania naprawy w ciągu 5 dni roboczych lub w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych
zza granicy, w ciągu 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 17 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy
Dotyczy § 10 ust. 2.9) wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ww. zapisu wzoru umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 18 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy
Dotyczy § 10 ust. 2.9) wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ww. zapisu wzoru umowy?
Zapis powodujący, że naprawę może wykonywać podmiot do tego nieuprawniony przez producenta
bez utraty gwarancji jest niespotykany. Żaden liczący się producent sprzętu medycznego, za którego
bezpieczne funkcjonowanie ponosi odpowiedzialność zgodnie z zapisami dyrektywy o wyrobach
medycznych 93/42/EWG, nie uzna uprawnienia z gwarancji, w sytuacji gdy naprawy tego sprzętu
dokonywać miałby bliżej nieokreślony podmiot nieuprawniony do tego przez wytwórcę.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 19 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy
Dotyczy § 10 ust. 5 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. zapisu wzoru umowy na następujący:
„Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w ustalonym terminie, daje Zamawiającemu prawo do rozpoczęcia
naliczania kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 lit. c).”
Należy pamiętać, że ingerencja w sprzęt bez udziału autoryzowanego serwisu w sposób naturalny
musi powodować utratę uprawnień gwarancyjnych, ponieważ żaden producent nie zapewni
prawidłowego działania swego produktu nie mając pewności, czy jest on serwisowany w sposób
właściwy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 20 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy
Dotyczy § 10 ust. 8 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. zapisu wzoru umowy na następujący: „Terminy
usunięcia ujawnionych wad będą określone przez Strony, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne
możliwości ich usunięcia.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 21 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy

Dotyczy § 10 ust. 9 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. zapisu wzoru umowy na następujący: „Wykonawca nie
może odmówić usunięcia wad stanowiących podstawę odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie rękojmi bez
względu na wysokość związanych z tym kosztów.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 22 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy
Dotyczy § 12 ust. 1a-c) wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą o naliczanie kar umownych od wartości brutto sprzętu którego zwłoka
dotyczy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 23 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy
Prosimy o usunięcie §12 ust. 1e) wzoru umowy. W połączeniu z pozostałymi punktami dotyczącymi
zapłaty kar umownej, zapis ten skutkuje naliczaniem kar umownych 2 razy za to samo przewinienie
(w szczególności §13 ust. 1.1), 1.2) wzoru umowy).
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 24 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy
Zwracamy się z prośbą o usunięcie z załącznika nr 1 zapisu wymagającego posiadani przez
oferowane urządzenie wpisu/zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych. Na mocy ustawy o
wyrobach medycznych z dnia 20.05.2015 r. Rejestr Wyrobów Medycznych nie istnieje, nie ma więc
możliwości dokonywania do niego wpisu czy zgłoszenia.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 25 – dotyczy załącznika nr 5 – Wzór umowy
Zwracamy się z prośbą o zmianę załącznika nr 1 „Warunki gwarancji i serwisu” pkt 8 na następujący:
„Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa , nie dłużej jak 48 godzin w dni robocze.
Naprawa serwisowa wykonana w ciągu 5 dni roboczych lub w przypadku konieczności sprowadzenia części
zamiennych zza granicy, w ciągu 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii”.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy Pzp
zmienia w treści SIWZ:
a) załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy w § 2 pkt 3 z zapisu:
Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:
Pakiet 1 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Kardiologiczno-Wewnetrznego
Brutto: ………….....………... zł /słownie: ………….........………………………………..
Pakiet 2 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Nefrologiczno-Wewnetrznego
Brutto: ………….....………... zł /słownie: ………….........………………………………..
Wartość umowy ogółem:
Brutto: ………….....………... zł /słownie: ………….........………………………………..
Na zapis:
Wartość umowy w dniu jej zawarcia wynosi:
Pakiet 1 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Kardiologiczno-Wewnetrznego
Wartość brutto

Monitor hemodynamiczny (4 szt)
Centrala monitorująca

(1 szt)

Instalacja, dostawa, szkolenie
Wartość brutto razem: ………….....………... zł /słownie: ………….........……………………………
Pakiet 2 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Nefrologiczno-Wewnetrznego

Wartość brutto
Monitor hemodynamiczny (2 szt)
Centrala monitorująca

(1 szt)

Instalacja, dostawa, szkolenie
Wartość brutto razem: ………….....….. zł /słownie: ………….....………………………
Wartość umowy ogółem:
Brutto: ………….....………... zł /słownie: ………….........………………………………..
b) załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy w § 15 z zapisu:
Wszelkie ewentualne sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie przed sądem
właściwym dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
5. Zmiana osób, o których mowa w § 7, zmiany danych kontaktowych, zmiana siedziby oraz adresu
Wykonawcy nie wymaga zmiany umowy.
6. Przedstawione w § 15 ust. 4 lit. a) przypadek strony udokumentują w sposób nie budzący
zastrzeżeń, ustalając przy tym nowy termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy.
7. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla każdej ze stron
Na zapis:
1. Wszelkie ewentualne sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie przed sądem
właściwym dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
5. Zmiana osób, o których mowa w § 7, zmiany danych kontaktowych, zmiana siedziby oraz adresu
Wykonawcy nie wymaga zmiany umowy.
6. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1
egzemplarzu dla każdej ze stron
1.

c)

załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty - część B łączna cena ofertowa z zapisu:

Pakiet 1 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Kardiologiczno-Wewnetrznego
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie

Stawka VAT [%]
- Pakiet 2 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Nefrologiczno-Wewnetrznego
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Na zapis:
Pakiet 1 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Kardiologiczno-Wewnetrznego
Wartość brutto
Monitor hemodynamiczny (4 szt)
Centrala monitorująca

(1 szt)

Instalacja, dostawa, szkolenie
RAZEM

Pakiet 2 – Urządzenia dla potrzeb Oddziału Nefrologiczno-Wewnetrznego
Wartość brutto
Monitor hemodynamiczny (2 szt)
Centrala monitorująca

(1 szt)

Instalacja, dostawa, szkolenie
RAZEM

W związku z powyższym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- załącznik nr 1 do SIWZ - Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych – w zakresie
pakietu nr 2 - po zmianach z dnia 29.11.2016 r.
- załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty – po zmianach z dnia 29.11.2016 r.
- załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy - po zmianach z dnia 29.11.1206 r.
Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie, a
powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.
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