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

Zabrze, dn. 14.02.2017r

DZP/04PN/2017

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: zapytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii
i Onkologii Laryngologicznej - lampy operacyjne”. Sygn. DZP/04PN/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: sufitowa diodowa dwuczaszowa lampa operacyjna– 1 zestaw.
Pyt. 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną bezcieniową posiadającą
regulację średnicy pola realizowaną z panelu sterowania umiejscowionego przy czaszy lampy ?
Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na
aspekty użytkowe zaoferowanej lampy.
Ad. 1
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną bezcieniową
posiadającą pobór mocy źródeł światła czaszy głównej i satelitarnej wynoszą 80W? Zaoferowany
parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty
użytkowe zaoferowanej lampy.
Ad. 2
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Dotyczy: sufitowa diodowa dwuczaszowa lampa operacyjna przygotowana pod instalację
kamery HD w czaszy głównej – 1 zestaw.
Pyt. 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną bezcieniową posiadającą
regulację średnicy pola realizowaną z panelu sterowania umiejscowionego przy czaszy lampy ?
Zaoferowany parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na
aspekty użytkowe zaoferowanej lampy.
Ad. 3
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną bezcieniową
posiadającą pobór mocy źródeł światła czaszy głównej i satelitarnej wynoszą 80W? Zaoferowany
parametr w małym stopniu odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpływa na aspekty
użytkowe zaoferowanej lampy.
Ad. 4
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 5
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną bezcieniową posiadającą
obrót lampy wokół osi pionowej o 360 - biorąc pod uwagę zainstalowaną kamerę HD?
Ad. 5
Tak, Zamawiający wyraża zgodę
Pyt. 6
Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 10 tygodni od daty podpisania umowy
realizacyjnej? Przedmiotowy sprzęt medyczny jest konfigurowany zgodnie z wymogami
Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z
Zamawiającym.
Ad. 6
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Dotyczy zapisów SIWZ i projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ):
Pyt. 7
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. 7
Tak
Pyt. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w
przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?
Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie
dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie
oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod
względem finansowym. Ponad to, lampy operacyjne nie mogą być w swobodny sposób zastąpione
przy użyciu „urządzenia zastępczego”, gdyż jako wyroby trwale przymocowane, będą indywidualnie
dopasowywane do potrzeb użytkownika i warunków panujących w miejscu ich używania. Z uwagi na
to pozostawienie w umowie zapisu o możliwości ich zastąpienia na czas naprawy innym urządzeniem,
nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.
Ad. 8
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 9
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
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poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co skutkować musiałoby znaczącym wzrostem
cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.
Ad. 9
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 10
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. 10
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Dotyczy §8 ust. 6 projektu umowy:
Pyt. 11
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. 11
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 12
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. 12
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 13
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. 13
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 14
Zwracamy się z prośbą o dodanie do §9 ust. 1c) zastrzeżenia o treści: „dostarczenie sprzętu
zastępczego powoduje odstąpienie od naliczenia kary.”.
Ad. 14
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 15
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.”
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Ad. 15
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 16
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. 16
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
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