Warszawa, dnia 28.03.2018r.
Nr sprawy SPZOZ.U.239/2018
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów zawiadamia, iż w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „zakup aparatu USG” (Nr sprawy
SPZOZ.U.239/2018) wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść wyjaśnień na otrzymane
zapytania zamieszczono poniżej.
Zapytanie nr 1 z dnia 27.03.2018r.
PYTANIE NR 1
Dotyczy SIWZ pkt. 3.4 w związku Załącznikiem nr 6 do SIWZ pkt. 6 w związku z
Załącznikiem nr 7 do SIWZ § 10 ust. 2 w związku z Załącznikiem nr 1 do SIWZ pkt.
XIV. 1
„Minimalny okres gwarancji jakim musi zostać objęty dostarczony sprzęt – 24 miesiące
od dnia ostatecznego przekazania i uruchomienia przedmiotu umowy. W okresie
gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć bezpłatne przeglądy okresowe
dopuszczające urządzenia do użytkowania.(…)”
„Oświadczamy, że udzielamy 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony
przedmiot
zamówienia.”
„Okres gwarancji, na wszystkie elementy wyposażenia podstawowego i dodatkowego
rozpoczyna się od daty dokonania odbioru końcowego, każdego dostarczonego elementu,
potwierdzonego podpisaniem przez obie Strony protokołów, o których mowa w § 2 ust. 2
niniejszej umowy i wynosi 24 miesiące.”
Gwarancja na cały system
1. (aparat, głowice, printer) min.
24 miesiące

TAK

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów przedmiotowych punktów w zakresie
określenia gwarancji, poprzez usunięcie z pkt. 3.4 SIWZ oraz z pkt. XIV.1 Załącznika nr 1
do SIWZ słowa „minimum.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ujednolicenie zapisów przedmiotowych
punktów w zakresie określenia gwarancji, poprzez usunięcie z pkt. 3.4 SIWZ oraz z pkt.
XIV.1 Załącznika nr 1 do SIWZ słowa „minimum”.
PYTANIE NR 2
Dotyczy SIWZ pkt. 15 pkt. 3 – KRYTERIUM JAKOŚĆ
„Powyższe punkty zostaną zsumowane dla każdej z ofert, a następnie pomnożone przez
wagę procentową tj. 30%. Każda z ofert w kryterium jakość może mieć przyznanych
maksymalnie 30pkt.”
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że punkty w kryterium JAKOŚĆ zostaną
obliczone na podstawie wzoru:
„Kryterium JAKOŚĆ będzie obliczane według następującego wzoru:
P oferty badanej
C2 = ----------------------- x 100 pkt. x 30%
P max
gdzie:
P oferty badanej - oznacza sumę punktów przyznanych danej ofercie przez członków
Komisji Przetargowej.
P max - oznacza sumę punktów oferty z największą ilością uzyskanych punktów
przyznanych przez Komisję Przetargową.
wskaźnik stały – 100”
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że punkty w kryterium JAKOŚĆ zostaną obliczone
na podstawie powyższego wzoru, zgodnie z SIWZ pkt 15 pkt 6.
Zamawiający zmienia brzmienie zdania pkt 15 pkt 3:
Jest: „Powyższe punkty zostaną zsumowane dla każdej z ofert, a następnie pomnożone
przez wagę procentową tj. 30%. Każda z ofert w kryterium jakość może mieć przyznanych
maksymalnie 30pkt”
Winno być: „Powyższe punkty zostaną zsumowane dla każdej z ofert, a następnie
poddane ocenie zgodnie z podanym w pkt 6) wzorem. Każda z ofert w kryterium jakość
może mieć przyznanych maksymalnie 30pkt
PYTANIE NR 3
Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ § 10 ust. 7
„Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny na następujących warunkach:
- okres gwarancji na każdy wymieniony podzespół od daty jego montażu lub wymiany w
aparacie wynosi 24 miesiące,”
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący:
„Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny na następujących warunkach:
- okres gwarancji na każdy wymieniony podzespół od daty jego montażu lub wymiany w
aparacie trwa do chwili zakończenia gwarancji na aparat lub 3 miesiące jeśli okres do
upływu gwarancji jest krótszy niż 3 miesiące.”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
PYTANIE NR 4
Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ § 10 ust. 5
„Maksymalny czas usunięcia awarii, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych części
zamiennych, wynosi 4 dni robocze, licząc od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego.”
Zwracamy się z prośbą o zmianę przedmiotowego punktu w następujący sposób:

„Maksymalny czas usunięcia awarii, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych części
zamiennych, wynosi 4 dni robocze, a w przypadku konieczności sprowadzenia części
zamiennych z zagranicy – 6 dni roboczych, licząc od dnia jej zgłoszenia przez
Zamawiającego.”
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. § 10 ust. 5 Załącznika nr
7 do SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Maksymalny czas usunięcia awarii, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych części
zamiennych, wynosi 4 dni robocze, a w przypadku konieczności sprowadzenia części
zamiennych z zagranicy – 6 dni roboczych, licząc od dnia jej zgłoszenia przez
Zamawiającego.”

