Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 27.07.2017r

DZP/18PN/2017
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa aparatu USG dla Szpitala Specjalistycznego w
Zabrzu Sp. z o.o.” o sygn. DZP/18PN/2017
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w toku prowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie jednego z wykonawców następującej treści:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia
Pyt. 1
Dotyczy pkt. 62
Czy zamawiający dopuści aparat dający możliwość 16 kursorów pomiarowych na jednym obrazie nie
tracąc przy tym czytelności obrazu.
Ad. 1
Tak. Zamawiający dopuści aparat dający możliwość 16 kursorów pomiarowych na jednym obrazie.
Pyt. 2
Dotyczy pkt. 83
W związku z pkt. 5 parametrów technicznych gdzie Zamawiający określa pracę aparatu w trybie 2D
na częstotliwościach 1,5-18 MHz, proszę o dopuszczenie aparatu posiadającego możliwość
rozbudowy o głowicę sektorową, której częstotliwość pracy zaczyna się od 1,5 MHz.
Ad. 2
Tak Zamawiający dopuści aparat posiadający możliwość rozbudowy o głowicę sektorową, której
częstotliwość pracy zaczyna się od 1,5 MHz.
Pyt. 3
Dotyczy pkt. 83
Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający możliwość rozbudowy o głowicę sektorową o
szerokości czoła min. 2,4 cm. Uzasadnienie: 4 cm szerokości czoła głowicy w przypadku głowicy
sektorowej jest dosyć dużą wartością nie znajdującą zastosowania w praktyce klinicznej.
Ad. 3
Tak. Zamawiający dopuści głowicę sektorową o szerokości czoła min. 2,4 cm.
Pyt. 4
Dotyczy pkt. 86
Zamawiający w punkcie 86 parametrów technicznych użył niezrozumiałej nazwy, t. j. ECO. Proszę
więc o wyjaśnienie powyższej nazwy lub dopuszczenie aparatu wyposażonego w możliwość
rozbudowy w opcję ECG.
Ad. 4
Zamawiający potwierdza że w pkt 86. Tabeli stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ Parametry
techniczne wymaganą opcją jest opcja ECG.
Tym samym Zamawiający dokona zmiany SIWZ w zakresie Załącznika nr 6 parametry techniczne
w przedmiotowym zakresie.
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Pyt. 5
Czy Zamawiający zgodzi się wymagać nieodpłatnych aktualizacji systemowych mający na celu
poprawienie jakości obrazowania oraz zwiększenia parametrów technicznych aparatu robionych przez
autoryzowany serwis producenta w trakcie trwania gwarancji.
Ad. 5
Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga nieodpłatnych aktualizacji systemowych robionych przez
autoryzowany serwis producenta w trakcie trwania gwarancji.
Pyt. 6
Czy Zamawiający zgodzi się wymagać autoryzowanego dostawcy potwierdzonego przez producenta.
Zmniejsza to koszt, czas reakcji serwisu oraz jest gwarantem dla Zamawiającego.
Ad. 6
Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga autoryzowanego dostawcy potwierdzonego przez
producenta.
Pyt. 7
Dotyczy pkt. 37
Czy zamawiający dopuści urządzenie, które ma możliwość pracy na baterii 80 min. Uzasadnienie:
Czas ten jest czasem średnim dla pracy danego aparatu, uzależnione jest to od tego w jakim trybie
pracuje.
Ad. 7
Tak. Zamawiający dopuści urządzenie, które ma możliwość pracy na baterii 80 min.
Pyt. 8
Czy zamawiający zgodnie w dobrym interesie szpitala wymaga aby aparat był fabrycznie nowy z
2017r. i dopuści platformę z 2015r. Uzasadnienie: wymaganie w drugiej połowie 2017 roku aparatu z
2016 roku rodzi pewne obawy odnośnie jakości t, j. najnowsze oprogramowanie oraz rewizje
systemowe oferowane i rekomendowane przez producenta.
Ad. 8
Zamawiający dopuści złożenie oferty na aparat, którego platforma jest z 2015roku fabrycznie nowy z
nim. 2016r.
Dotyczy zapisów SIWZ i projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ):
Pyt. 9
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje dołączenia dokumentów potwierdzających
posiadanie przez sprzęt świadectw dopuszczających do oferty czy zgodnie z § 2 ust 4 wraz z dostawą?
Ad. 9
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających posiadanie przez sprzęt
świadectw dopuszczających zgodnie z zapisami SIWZ cz. XIII pkt 4.2.3 w powiązaniu z zapisami
SIWZ cz. XXI pkt 2.6. Następnie Zamawiający wymaga dołączenia dokumentów potwierdzających
posiadanie przez sprzęt świadectw dopuszczających zgodnie z § 2 ust 4 wraz z dostawą.
Pyt.10
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?
Ad. 10
Tak, Zamawiający potwierdza.
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Pyt. 11
Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §7 ust. 12 projektu umowy na: „W przypadku trzykrotnej
naprawy danego podzespołu/elementu urządzenia Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego
podzespołu/elementu urządzenia na nowy, wolny od wad.”
Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów,
nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych
napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy
po wystąpieniu określonej liczby awarii.
Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w
stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że
przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty,
posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia
pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka
poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co skutkować musiałoby znaczącym wzrostem
cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.
Ad. 11
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 12
Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §7 ust. 13 projektu umowy na: „Wykonawca zobowiązuje się w
trakcie obowiązywania gwarancji do zapewnienia nieodpłatnego serwisu oraz przeglądu
gwarancyjnego zgodnie z zaleceniami producenta na rzecz Zamawiającego.”
Ad. 12
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację
Pyt. 13
Dotyczy §8 ust. 6 projektu umowy:
Prosimy o zmianę ww. zapisu na: „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.”
Ad. 13
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 14
Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §9 ust. 1a) projektu umowy na: „…w wysokości 0,2% wartości
brutto niedostarczonego urządzenia za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy, w stosunku do terminu,
o którym mowa w §3 ust.3 umowy.”
Ad. 14
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 15
Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §9 ust. 1c) projektu umowy na: „…w wysokości 0,2% wartości
brutto uszkodzonego urządzenia za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §7 ust. 8
i 10.”
Ad. 15
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
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Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis §10 ust. 1a projektu umowy na:” Sprzęt nie zostanie dostarczony
w terminie określonym w §3 ust. 3 umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
wykonania przedmiotu umowy i wyznaczenie mu dodatkowego terminu na dostawę i montaż, nie
krótszego niż 21 dni.”
Ad. 16
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt. 17
Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §10 ust. 4 umowy na: „W przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za część zamówienia, którą
wykonał przed wykonaniem odstąpienia.”.
Przewidziane przez Państwa skutki odstąpienia od umowy na podstawie w/w zapisu umowy
zasadniczo wywołują skutki ex tunc (od początku) → jest to fikcja prawna, że umowa nigdy nie była
zawarta. Proszę zwrócić uwagę, że art. 395 §2 k.c., dający stronom prawo zastrzeżenia w treści
umowy możliwości odstąpienia od niej przez jedną lub obie strony, przewiduje jednak konieczność
wzajemnego rozliczenia stron. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za
niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Jednakże za
świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.
Z uwagi na to, że po wykonaniu części przedmiotu umowy (dostawy/instalacji/szkolenia chociażby w
odniesieniu do części sprzętu) wykonawca nie będzie miał możliwości przywrócenia stanu
poprzedniego, w razie braku zainteresowania Zamawiającego dalszym trwaniem zobowiązania
(poprzez odstąpienie od umowy), odstąpienie powinno zatem odnieść skutki ex nunc (na przyszłość).
Strony nie mogą przekreślić okresu, który już upłynął. Nawet gdy Zamawiający zwróci wykonawcy
dostarczony sprzęt nie będzie przecież w stanie zwrócić robocizny związanej z jego dostawą,
montażem, czy szkoleniem personelu Zamawiającego z jego obsługi.
W związku z powyższym postulujemy o wprowadzenie ww. modyfikacji tak, aby odstąpienie od
umowy znosiło stosunek prawny z chwilą złożenia wykonawcy stosownego oświadczenia. Wówczas
świadczenia w zakresie już spełnionym nie będą podlegać zwrotowi, a świadczenia jeszcze nie
spełnione nie będą podlegać spełnieniu. Zamawiający będzie zaś zobowiązany do zapłaty Wykonawcy
jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Ad. 17
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
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