Warszawa, dnia 29.03.2018r.
Nr sprawy SPZOZ.U.246/2018
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 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 KTG” (Nr sprawy
SPZOZ.U.246/2018) wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść wyjaśnień na otrzymane zapytania
zamieszczono poniżej.
Zapytanie nr 1 z dnia 28.03.2018r.
Pytanie 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sprzętu fabrycznie nowego, nie powystawowego, rok
produkcji 2017r.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie sprzętu fabrycznie nowego, nie
powystawowego, rok produkcji nie starszy niż 2017r.
Pytanie 2
Ze względu na okres około świąteczny prosimy Zamawiającego o przesunięcie terminu składania
ofert na dzień 06.04.2018r.
Odpowiedź: Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 06.04.2018r.
do godz. 8.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2018r., o godz. 8.45 w siedzibie
Zamawiającego, w Warszawie przy ul. Zamiany 13, w sali konferencyjnej nr 5 (parter).
Pytanie 3 (wzór umowy)
Prosimy Zamawiającego zmniejszenie ilości dodatkowych szkoleń, o których mowa w §3 pkt 4
wzoru umowy, z maksymalnie dwóch do jednego. Oferowany sprzęt jest sprzętem łatwym w
obsłudze, nie powiązanym z żadnym systemem nadzoru okołoporodowego, dlatego uważamy, że
jedno dodatkowe szkolenie powinno być wystarczające. Większa liczba szkoleń zwiększa
ostateczną cenę za produkt.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie ilości dodatkowych szkoleń, o
których mowa w §3 pkt 4 wzoru umowy, z maksymalnie dwóch do jednego.
Pytanie 4 (wzór umowy)
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §5 pkt 2 wzoru umowy:
„Będąc przedmiotem dostawy urządzenie wraz z wyposażeniem powinny zostać
dostarczone do Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach i otwarte w obecności
pracowników serwisu Wykonawcy.”

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, jako autoryzowany przedstawiciel producenta w
Polsce każdy sprzęt przed przekazaniem do Kupującego sprawdzamy we własnym serwisie, a co
za tym idzie każde pudełko jest przez nas otwierane.
Jako Sprzedający mamy pewność, że przekazujemy Kupującemu pełnowartościowy sprzęt,
natomiast Kupujący ma pewność, że działanie sprzętu zostało sprawdzone przed jego
otrzymaniem.
Odpowiedź: Zamawiający żąda aby przedmiot zamówienia dostarczony został w opakowaniu
gwarantującym nienaruszalność dostawy w czasie transportu i ewentualnej ingerencji osób
trzecich. Zamawiający nie oczekuje opakowania fabrycznie zamkniętego przez producenta.
Pytanie 5 (wzór umowy)
Prosimy Zmawiającego o zmniejszenie kar umownych z §8 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 wzoru umowy w przypadku odstąpienie od umowy do 5% wartości brutto umowy.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar umownych z §8 ust. 1 pkt 1
oraz ust. 2 wzoru umowy - w przypadku odstąpienie od umowy do 5% wartości brutto umowy.
Pytanie 6 (wzór umowy)
Prosimy Zamawiającego o dopisanie w §8 wzoru umowy punktu:
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wartości brutto umowy, o której mowa w §
6 ust. 1”
Zapis ten zapewni równe prawa dla obu stron umowy w dochodzeniu ewentualnych roszczeń.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w §8 wzoru umowy.
Pytanie 7 (wzór umowy)
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu, określonej w §10 ust. 5 wzoru
umowy, do 3 dni roboczych.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu, określonej w
§10 ust. 5 wzoru umowy, do 3 dni roboczych.
Pytanie 8 (wzór umowy)
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy, określonego w §10 ust. 6 wzoru umowy, do
7 dni roboczych
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy, określonego w §10
ust. 6 wzoru umowy, do 7 dni roboczych.
Pytanie 9 (wzór umowy)
Prosimy Zamawiającego o sprawdzenie czy nie zaszła omyłka pisarska w §10 ust. 7 „W
przypadku braku możliwości usunięcia awarii wideoendoskopów…”
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza zaistniałą pomyłkę pisarską. §10 ust. 7 wzoru umowy,
winien brzmieć: ” W przypadku braku możliwości usunięcia awarii aparatu KTG…”
Zapytanie nr 2 z dnia 28.03.2018r.
Pytanie 1
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez Wykonawcę autoryzacji
producenta na sprzedaż zaoferowanych aparatów i serwis na terenie Polski lub dopuszczenie jako
dokumentu potwierdzającego posiadanie autoryzacji oświadczenie Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuści jako dokumentu potwierdzający posiadanie autoryzacji
oświadczenie Wykonawcy.

