WSz – II.4.291.33.150.2018
Tarnobrzeg, dnia 30.05.2018 r.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ
dot: przetargu nieograniczonego na: Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw
sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej do przedmiotowego przetargu i zgodnie z art. 38 ust.
1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1
Dotyczy pakietu 105 w postępowaniu WSz – II.4.291.33.2018.: Czy Zamawiający przewiduje by przegląd obu
urządzeń z pakietu 105 odbywał się w jednym terminie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 2
Dotyczy załącznika nr 2 formularz cenowy pakiet 68: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące pakietu 68
– Aparat USG: w tabeli jest napisane VOLUSON, według naszej wiedzy aparat taki nie istnieje prosimy
o doprecyzowanie o jaki typ aparatu chodzi.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Pakiet 68 dotyczy Aparatu USG – typ aparatu Voluson S6 BT 12
producent; General Elektronik.
Pytanie 3
Dotyczy załącznika 1 formularz oferty punkt 4: Firma nasza dokumentuje wykonanie usługi poprzez wystawienie
Raportów Serwisowych przez inżyniera serwisowegoi nie stosuje praktyki używania kart pracy. Czy Zamawiający
zgodzi się na zastąpienie karty pracy Raportem Serwisowym.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający zgadza się na zastąpienie karty pracy Raportem Serwisowym.
Pytanie 4
Zwracamy się z prośbą o zmianę treści § 3 ust. 7. Projektu umowy.
Aktualna treść:
„W przypadku, o którym mowa w ust. 6 oraz w ust. 11 Wykonawca zapewnia dostawę sprzętu zastępczego
w terminie 7 dni od momentu wyłączenia aparatu/urządzenia z użytkowania”
Proponujemy zmianę treści na:
„W przypadku, o którym mowa w ust. 6 oraz w ust. 11 Wykonawca zapewnia dostawę sprzętu zastępczego
w terminie 14 dni od momentu wysłania pisemnego zlecenia naprawy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 5
Zwracamy się z prośbą o podanie, jakie urządzenia wchodzą w skład :
A)
Pozycji 1,3 w pakiecie 120
B)
Pozycji 2,3,4 w pakiecie 71
C)
Pozycji 1 w pakiecie 98
Odpowiedź: Zamawiający informuje:
Pakiet 120
pozycja 1 Zestaw do video (pracownia): Procesor video CV-165, Źródło światła CLE-165, Monitor OEV-191,
Wózek WM-NP1;
pozycja 3 Tor wizyjny (blok): Monitor OEV-203, Źródło światła CLE-145, Procesor video CV-145.
Pakiet 71
pozycja 2 Zestaw Histeroskopowy: Sterownik kamery SLII 20213020, Główka Kamery 20212030, Źródło światła
Xenon Nova 175 VY 0673152, Pompa Endomat, Monitor 26331020;
pozycja 3 Zestaw Artroskopowy: Monitor, Źródło światła Xenon 175, Kamera TELECAMDXII, Pompa
artroskopowa, Shaver, głowica kamery, rączka shavera;
pozycja 4 Zestaw laparoskopowy: Sterownik kamery HD, Główka kamery HD, Źródło światła Xenon Nova 300
nr TY0672639, Insuflator, pompa ssącopłucząca Dromef, Monitor HD.
Pakiet 98 pozycja 1 Zestaw laparoskopowy: Monitor PROLED, konsola kamery, Głowica kamery, obiektyw
kamery, Żródło światła L9000, Insuflator Pneumo Sore F114, Pompa P102, Optyka 0 o 10 mm – 2 szt., Wózek
endoskopowy ITD, Światłowód – 2 szt.

Pytanie 6
Czy Zamawiający wymaga aby w cenie przeglądów pomp infuzyjnych i EKG uwzględnić wymianę
akumulatorów? Dotyczy pakietów: 10, 20, 22, 45, 55, 66.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 7
SIWZ - Część C, ust. I, pkt 3:
Czy Zamawiający w celu weryfikacji wiedzy i doświadczenia Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego
bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców
dodatkowo oprócz oświadczenia do SIWZ, imiennych certyfikatów poświadczających odbycie szkolenia
u producenta sprzętu medycznego?
Tylko specjalistyczne szkolenie odbyte u producenta sprzętu medycznego w sposób wystarczający zapewnia
posiadanie wiedzy i umiejętności do wykonania czynności serwisowych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 8
Załącznik nr 8 do SIWZ, §4, pkt. 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca na czas przeglądów lub napraw trwających powyżej 7 dni
zapewni Zamawiającemu nieodpłatnie sprzęt zastępczy o parametrach technicznych zbliżonych do zastępowanego
urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 9
Dotyczy SIWZ, Część B, pkt. II ust. 4 d)
Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z dokumentacją techniczną producenta części zamienne były oryginalne
i fabrycznie nowe?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.
Pytanie 10
Dotyczy SIWZ, Część C, pkt. II ust. 3 a) i c)
Prosimy o potwierdzenie, że termin „odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie przeglądów
technicznych, konserwacji i napraw danego sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej” oznacza aktualne,
dedykowane do urządzeń certyfikaty szkoleń producenta? W przypadku aparatury medycznej służącej do
podtrzymywania funkcji życiowych tylko dokumenty wydane przez producenta zapewniają możliwość
zachowania porównywalności ofert ponieważ nie ma innej możliwości zdobycia odpowiednich kwalifikacji
zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe odnosi się jedynie do aparatów podtrzymujących życie.
Pytanie 11
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 8, par. 4 ust. 15
Prosimy o zmianę terminu realizacji usługi naprawy, z 72 godzin do 5 dni roboczych od czasu uzyskania pisemnej
akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego. Realizacja usługi w obecnym terminie nie jest możliwa, np.
w sytuacji konieczności zamówienia części i może naruszać interes Zamawiającego z uwagi na to, że pod presją
czasu naprawy będą realizowane częściowo i powodować wtórne usterki przez co zwiększą się koszty obsługi
urządzeń i ryzyko incydentu medycznego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ w zakresie § 4
ust. 15, tj.: zmienia zapis: „W przypadku konieczności naprawy, usługa będzie wykonana w oparciu o pisemne
zlecenie Zamawiającego. Zlecenie zostanie skierowane po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej
kalkulacji cenowej i harmonogramu prac w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia usterki
w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt”; na zapis:
„W przypadku konieczności naprawy, usługa będzie wykonana w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego.
Zlecenie zostanie skierowane po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji cenowej
i harmonogramu prac w terminie do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki w dni robocze od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt.”.
Pytanie 12
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 8, par. 7 ust. 1
Prosimy o obniżenie kar umownych do 2% lub wprowadzenie następującej modyfikacji zapisu: „W przypadku nie
wykonania usługi w terminie wymaganym przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci karę umowną …” . Doświadczenie wskazuje, że wielokrotnie odpowiedzialność za
przekroczenie terminów wykonania usług ponosi Zamawiający, tym samym przenoszenie ryzyka
odpowiedzialności finansowej na Wykonawcę jest niedopuszczalną praktyką.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.

Pytanie 13
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 8, par. 7 ust. 2
Prosimy o podanie definicji „nienależytego wykonania usługi”, usunięcie zapisu, bądź zmniejszenie kary
umownej do 2%. Doświadczenie wskazuje, że wielokrotnie sytuacje, które mogą być definiowane jako
„nienależyte wykonanie usługi” są efektem np. niezależnych czynników administracyjnych leżących po stronie
Zamawiającego, tym samym przenoszenie ryzyka odpowiedzialności finansowej na Wykonawcę jest
niedopuszczalną praktyką.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ. Zamawiający pod pojęciem „nienależyte
wykonanie usługi” rozumie: nie wykonanie naprawy lub nie doprowadzenia urządzenia do pełnej sprawności technicznej
i użytkowej oraz brak dalszych propozycji do ukończenia rozpoczętej naprawy.
Pytanie 14
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2, Pakiet nr 45
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodzi się wysłać urządzenia do serwisu wykonawcy?
Odpowiedź: Zgodnie z § 4 ust. 11 cyt.: „W przypadku konieczności wykonania usługi serwisowej w siedzibie
Wykonawcy, transport aparatów i sprzętu ma być wkalkulowany w cenę usługi i Zamawiający nie ponosi kosztów
wysyłki”.
Pytanie 15
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2, Pakiet nr 124, pozycja 1
Prosimy o potwierdzenie, że jest to aparat do znieczulenia Fabius GS Premium, którego producentem jest Drager.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.
Pytanie 16
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2, Pakiet nr 149
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodzi się wysłać urządzenie do serwisu wykonawcy jeżeli będzie taka
konieczność powodowana np. koniecznością wykonania kalibracji?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14.
Pytanie 17
Dotyczy SIWZ, Załącznik nr 2, Pakiet nr 157, poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie urządzenia do osobnej pozycji lub włączenie do Pakietu nr 149?
Informujemy, że pozostałe pozycje w pakcie nr 157 nie są już obsługiwane przez serwis producenta z uwagi na
ich wiek i brak dostępności części zamiennych. Zgoda Zamawiającego nie ograniczy konkurencji i umożliwi
złożenie oferty większej ilości wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający wydziela w/w pozycje z Pakietu 157 i tworzy oddzielny Pakiet 159.
Pytanie 18
Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem
umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie
najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli
uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu
stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające
wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 19
Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od
kwoty niezrealizowanej wartości umowy(usługi), a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź
Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający
dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ w zakresie § 7
ust. 4, tj.: zmienia zapis: „W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego
w § 3 ust.1”; na zapis: „W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu
umowy”.
Pytanie 20
Dotyczy wzoru umowy:
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §7, mając na
względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie
i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które
odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy..”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 22
Dotyczy wzoru umowy:
Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy:
W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za
opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 23
Dotyczy wzoru umowy:
Zamawiający w projekcie umowy stanowiącym, Zamawiający pisze: W przypadku nienależytego wykonania
usługi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
określonego w § 3 ust.1.
Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać do
zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez Zamawiającego, będącego
silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, jego pozycji do
zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia, jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające
poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Czy wobec powyższego, Zamawiający
dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich
wysokości, zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą
Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych dokonując
złagodzenia ich rangi do 10%?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13.
Pytanie 24
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:
„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu
Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu
uregulowania należności”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 25
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pozycji, na które
będzie składana oferta?
Odpowiedź: Tak, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, punkt 4. tj.: cyt. „OFERUJEMY wykonanie
przedmiotu zamówienia za cenę:
Pakiet ……….. (należy wpisać w zależności od oferowanego Pakietu i oddzielnie dla każdego
oferowanego Pakietu)
netto .....................................zł (słownie złotych: …..............................................………………..)
brutto ...................................zł (słownie złotych:...................................................……...........…) „
Pytanie 26
Pakiet nr 112 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 1 : Procesor tkankowy TP 1020 Leica i pozycji 3
Cieplarko-suszarka 7000B12 Kendromed i utworzenie z nich oddzielnego pakietu, ułatwi to Wykonawcom
serwisującym różny sprzęt złożenie oferty a Zamawiającemu tym samym możliwość uzyskania niższej
konkurencyjnej ceny.
Odpowiedź: Zamawiający wydziela w/w pozycje z Pakietu 112 i tworzy oddzielny Pakiet 160.
Pytanie 27
Dotyczy pakietu nr 13, 18, 25, 27, 42, 96, 116, 122, 123, 130, 140:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd wskazanych monitorów i kardiomonitorów
uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie
precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji
zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów.

Pytanie 28
Dotyczy pakietu nr 47, 62, 63, 85, 135, 58, 108, 118, 133:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd defibrylatorów oraz pulsoksymetrów uwzględniać
powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej
odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych
usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 27.
Pytanie 29
Dotyczy pakietu nr 121, 124:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd
znajdujących się przy nich modułów gazowych? Jeśli tak prosimy o wskazanie nazwy ich producenta, typ/model
oraz rok produkcji. Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje
szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.
Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić przegląd modułów gazowych.
Pytanie 30
Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projektu umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających
się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wdrożonego w swych strukturach systemu norm PN-EN ISO
9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji,
systemu i standardów jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania
zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 31
Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projektu umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających
się o udzielenie przedmiotowego zamówienia listy urządzeń kontrolno-pomiarowych wraz z ważnymi
certyfikatami legalizacji? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia
proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej
realizacji kontraktu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 32
Dotyczy pakietu nr 121
Wykonawca prosi o podanie czy pod czas ostatniego przeglądu w aparatach do znieczulania były wymieniane
akumulatory ?
Odpowiedź: Tak, były wymieniane.
Pytanie 33
Dotyczy pakietu nr 121, 122, 123, 130
Wykonawca zwraca się prośbą do Zamawiającego o podanie modułów gazowych zainstalowanych w monitorach.
Odpowiedź: Zamawiający podaje:
Pakiet 121
pozycja 1: brak modułu gazowego,
pozycja 2: typ F-CU8-12-VG1, nr 6899857,
pozycja 3, 5: posiada moduł gazowy wbudowany w monitor.
Pakiet 122
pozycja 1-6: typ M-C.02, nr pozycja 1: 4736854, pozycja 3: 4736850
pozycja 7-8: brak modułu gazowego.
Pakiet 123 brak modułu gazowego.
Pakiet 130 brak modułu gazowego.
Pytanie 34
Dotyczy pakietu nr 121
Czy podczas przeglądu Zamawiający będzie wymagał od każdego Wykonawcy wymiany poniższych części
zgodnie z wymaganiami producenta tzn.:
AESPIRE / AESTIVA: Filtr zasilania gazowego linii x3,Uszczelka O2 na butlę x1,Uszczelka N2O na butlę
x1,Filtr brązowy zasilania wysokiego ciśnienia x2,Filtr, 2-microny x1, Uszczelki gniazd parowników x1,
Akumulator x1
CAM/AM: filtr przeciw kurzowy boczny x1, filtr przeciw kurzowy ekranu x1, filtr powietrza NIBP x1, pułapka
wodna d-fend x 1, linia próbkująca x 1, zestawy serwisowe 8001760 x1

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał od każdego Wykonawcy wymiany pakietów serwisowych, zgodnie
z wymaganiami producenta, zgodnie z par. 2 ust. lit. d. Projektu umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
Pytanie 35
Dotyczy pakietu nr 121, 122, 123, 130
Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy będzie wymagał od każdego wykonawcy na etapie
składania ofert, certyfikatów szkoleń odbytych w siedzibie producenta z zakresu wyżej wymienionego przedmiotu
zamówienia dla poszczególnych pakietów w celu rzetelnego wykonania zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 36
Dotyczy pakietu nr 121, 122, 123, 130
Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego o podanie dla aparatury z powyższych pakietów dat
wykonana przeglądów. Informacja ta jest niezbędna w celu oszacowania ilości dojazdów a co za tym idzie
przedstawienia konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przegląd sprzętu i aparatury medycznej należy wykonać:
Pakiet 121: lipiec 2018,
Pakiet 122: sierpień 2018,
Pakiet 123: wrzesień 2018;
Pakiet 130: marzec 2019.
Pytanie 37
Dotyczy zapisów SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośba o przesuniecie terminu składania ofert o 7 dni.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w dniu 25.05.2018 pismem WSz – II.4.291.33.148.2018 zmienił treść
SIWZ w zakresie terminu składania ofert.
Termin składania ofert na dzień 05.06.2018 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.06.2018 r. o godz. 10:15.
Pytanie 38
Dot. SIWZ część C.I.1.2.3a – pakiet 4
Diatermie chirurgiczne to urządzenia dawkujące prąd do ciała pacjenta, a nieprawidłowo wykonane czynności
serwisowe mogą stać się przyczyną incydentu medycznego. Jednocześnie zgodnie z wymogami producenta
diatermii wg zadania 4 tj. firmy ERBE Elektromedizin GmbH Niemcy (np. w instrukcji użytkowania urządzenia)
czynności serwisowe (w szczególności naprawy i zmiany) powinny być wykonywane wyłącznie przez producenta
lub osobę upoważniona przez niego.
Z uwagi na powyższe prosimy o potwierdzenie, że wymagając dla pakietu 4, aby Wykonawca dysponować co
najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw danego sprzętu oraz
aparatury medycznej min. 1 rok, Zamawiający wymaga posiadania przez tą osobę pisemnego poświadczenia
odbytych szkoleń serwisowych u producenta diatermii.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 39
Dot. pakiet 4 - diatermie ERBE
Prosimy o informację, czy z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące
prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający
wymagać będzie od Wykonawcy dysponowania autoryzacją producenta do wykonywania czynności serwisowych.
Nieautoryzowana ingerencja w urządzenie skutkować może ograniczeniem odpowiedzialności wytwórcy za
produkt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 40
Dot. Umowa par.4 ust.7 - pakiet 76, 77
Wnioskujemy o odstąpienie od wymogu dostarczania aparatu zastępczego dla pakietów 76, 77. Z uwagi na
konstrukcję urządzenia (urządzenie wielkogabarytowe, przytwierdzone trwale do stropu) oraz wiek urządzeń
(około 18 lat) zastąpienie go innym nie jest możliwe.
Odpowiedź: Zamawiający informuj, że zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ zapis § 4 ust. 7 cyt. „Dotyczy
Pakietu 13-14, 17, 25, 27-28, 36-37, 42, 47, 51, 53, 62-64, 68, 75, 85, 90, 96, 107, 121-124, 130, 135-136, 140, 149”
Pytanie 41
Dot. Umowa par.7 ust.3
Wnioskujemy o zmniejszenie kary umownej za niedostarczenie aparatu zastępczego z 20% do 0,2% za każdy
dzień zwłoki. Kara na poziomie 20% jest rażąco zawyżona, niewspółmiernie do wagi przewinienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 42
Dot. Umowa par.4 ust.7 - pakiet 4
Wnioskujemy o odstąpienie od wymogu dostarczania aparatu zastępczego dla pakietu 4.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 38.
Pytanie 43
dot. Wzór Umowy § 3 pkt 5, § 4 pkt 7
Czy Zamawiający potwierdzi, iż w odniesieniu do Pakietu nr 70 (Tomograf komputerowy Aquilion 16 producent
Toshiba )nie jest wymagane zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 38.
Pytanie 44
dot. zał. Nr 2 Formularz Cenowy pakiet 40 poz. 3
Uprzejmie prosimy o wydzielenie aparatu Arcadis Avantic (poz. 3) i przeniesienie aparatu do pakietu 72.
Zwracamy uwagę, że wskazane aparaty pochodzą od jednego producenta i zaoferowana cena na wszystkie
urządzenia może być dla Zamawiającego korzystniejsza.
Odpowiedź: Zamawiający wydziela w/w pozycje z Pakietu 40 i do Pakiet u 72.
Pytanie 45
dot. SIWZ część C pkt. 1. 3) c)
Celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu prosimy o wymóg dołączenia do oferty, oprócz
oświadczenia Wykonawcy, dowodu potwierdzającego jego spełnienie w formie odpowiedniego dokumentu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 46
dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 2 ust.3 pkt c) i d)
Celem doprecyzowania zapisów prosimy o dopisanie na końcu pkt słów: „jeśli dotyczy”
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 47
dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 4 ust. 12
Prosimy o podanie dat ostatnio wykonanych przeglądów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ostatni przegląd sprzętu i aparatury medycznej został wykonany we
wrześniu 2017 r.
Pytanie 48
dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par.4 ust.14
Czy zamawiający dopuści konsultację telefoniczną z inżynierem serwisowym – specjalistą w danej grupie
sprzętowej np. aparatury RTG pełniącym funkcję wsparcia technicznego i merytorycznego w centrum opieki
serwisowej wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 49
dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 4 ust. 18
Zamawiający wymaga:
Kalkulacja cenowa nie zawiera kosztów diagnostyki naprawy, które ponosi Wykonawca, bez
względu na to czy Zamawiający wystosuje pisemne zlecenie, o którym mowa w ust. 15.
Prosimy o wyjaśnienie jak według Zamawiającego strony będą dokonywać realizacji i rozliczeń dotyczących
diagnozy awarii, gdzie na podstawie zgłoszenia awarii przez Zamawiającego inżynier serwisu nie ma pewności co
uległo uszkodzeniu i wymaga naprawy? W takiej sytuacji wizyta na miejscu w siedzibie Zamawiającego jest w
ocenie Wykonawcy pożądana, by móc precyzyjnie określić źródło zaistniałej awarii i wskazać konkretne
podzespoły do wymiany lub, jeśli to możliwe, dokonać naprawy bez konieczności wymiany części.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 50
dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 4 ust.21
Prosimy o odstąpienie od drugiej części zdania: „oraz na każde żądanie Zamawiającego ekspertyzy
powykonawczej stanu technicznego opisującą zakres uszkodzeń oraz części i podzespoły, które będą wymienione
w trakcie naprawy.” Zwracamy uprzejmie uwagę, że zapis ten stoi w sprzeczności z pierwszą częścią zdania.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51
dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 4 ust.24
Uprzejmie prosimy o nadanie następującego brzmienia ustępowi:
Na wymienione części zamienne i materiały Wykonawca udziela, gwarancji na okres nie krótszy niż gwarancja
udzielona przez producenta tych części.
Umowa o świadczenie usług, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, nie przewiduje gwarancji, związanej
przede wszystkim z umową sprzedaży. Gwarancja jakości udzielana jest na ewentualne części zamienne.
Natomiast należyte wykonywanie usług jest zabezpieczone odpowiedzialnością kontraktową Wykonawcy
wynikająca z przepisów kodeksu cywilnego.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 52
dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 5 ust 2
Prosimy o nadanie następującego brzmienia ustępowi: W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota
podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna.
Zwracamy uwagę, że to właśnie kwota brutto jest uzależniona od stawki VAT, a kwota netto jest stała. W
przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulega kwota brutto. Prosimy więc o odpowiednią modyfikację.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 53
dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 6 ust 1
Czy Zamawiający doprecyzuje zapisy przez zastąpienie słów: „zgłoszenia nienależytego wykonania usługi”
słowami: „usługi uznania reklamacji, rozpatrzenie reklamacji nie dłużej niż 5 dni roboczych”
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie 54
dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 7 ust. 1 i ust.2
Prosimy o usunięcie wskazanych ustępów. Zwracamy uwagę, że zgodnie z zgodnie z obowiązującą Uchwałą
Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r. (sygn. III CZP 61/2003) „Przesłanką
powstania roszczenia wierzyciela o zapłatę kary umownej może być każda postać niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika, zastrzeżenie kary umownej może odnosić się jednak
tylko do określonych, zindywidualizowanych postaci niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.”
Przedmiotowe zapisy nie zawierają zindywidualizowanych postaci niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 55
dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 7 ust. 1
Prosimy o zmniejszenie kar do 0,10 %
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 56
dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par.7 ust.2
Prosimy o zmniejszenie kar do 0,20 %
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 57
dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 7 ust. 6
Czy Zamawiający doprecyzuje zapis przez dopisanie na końcu ustępu słów: „z zastrzeżeniem ust. 8”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 58
dot. zał. Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy par. 7
Prosimy o dopisanie ust 8 o poniższej treści:
Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń umownych w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym
zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego
roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona
jest do rocznej wartości netto umowy. W przypadku uszkodzenia nośnika informacji odpowiedzialność nie
obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za
utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości użytkowania, przerwy w
pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom oraz
inne szkody o podobnym charakterze.”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule
ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że
odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego
Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że
ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata
Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej
kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do
należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują zapisy SIWZ.
Pytanie 59
dot. zał. Nr 2 Formularz Cenowy pakiet 72
Prosimy o podanie prawidłowego numeru seryjnego urządzenia Polymobil 10 wymienionego w pakiecie 72.
Z wiedzy Wykonawcy wynika, że wskazany aparat posiada inny numer.
Odpowiedź: Zamawiający podaje: nr seryjny urządzenia Polymobil 10 – 01608S16
Pytanie 60
dot. Porozumienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy Strony mają zawartą ramową umowę dotyczącą powierzenia
przetwarzania danych osobowych nie będzie potrzeby podpisywania niniejszego porozumienia.
Pytanie 61
dot. Porozumienia o powierzeniu przetwarzania danych osobowych par. 5 ust.1
Mając na uwadze, że usługi serwisowe świadczone przez wykonawców o globalnym mają także globalna
strukturę zakładająca udział spółek z grupy kapitałowej wykonawcy, w szczególności producenta urządzeń (co
pozwala zaoferowanie modelu usługi „follow the Sun”) uprzejmie prosimy o zmianę, która odda faktyczny model
świadczenia usług serwisowych:
Administrator wyraża zgodę na podprzetwarzających wskazanych pod adresem internetowym:
(1)
adresem ……………….
Administrator niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie
jako podprzetwarzającym.
(2)
Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za
zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora o takim fakcie z wyprzedzeniem, a
Administrator nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie
elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.
(3)
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Administratora, Administrator przedstawi Podmiotowi
przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.
Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania
a.
zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub
b.
podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora, które wyeliminują
jego zastrzeżenia .
c.
W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa
trzeciego (spoza UE/EOG), stosuje on mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W
szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia
ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację
stosownych zabezpieczeń.
(4). W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy
standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych
klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator niniejszym
udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony
danych w imieniu i na rzecz Administratora. Ponadto, Administrator udziela Podmiotowi przetwarzającemu
wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych
klauzul ochrony danych. Oznacza to, że Podmiot przetwarzający jest uprawniony do działania w imieniu
Administratora oraz podprzetwarzającego. Podmiot przetwarzający jest również uprawniony do wykonywania
praw i uprawnień przysługujących Administratorowi z tytułu standardowych klauzul ochrony danych wobec
podprzetwarzającego.
Mając na uwadze powyższe prosimy o odstąpienie od ustępu 2.
Odpowiedź: W odpowiedzi na pytania 60 i 61 dot. Porozumienia o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej potwierdza
zawarcie umowy ramowej dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych i nie będzie koniczne
podpisywanie kolejnego porozumienia.

Natomiast Wojewódzki Szpital im Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu dopuszcza aneksowanie
Porozumienia o powierzenie przetwarzania danych osobowych w następującym brzmieniu:
§ 5 ust. 2 „ Administrator wyraża zgodę na podprzetwarzających wskazanych pod adresem internetowym
a) adresem ………………………..
Administrator niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania podmiotom ujętym
w wykazie jako – podprzetwarzającym.
b) zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za
zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora o takim fakcie
z wyprzedzeniem, a Administrator nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie
pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.
c) w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Administratora, Administrator przedstaw Podmiotowi
przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń. Po zgłoszeniu zastrzeżeń
Podmiot przetwarzający może według własnego uznania
1) zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego;
lub
b. podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora, które wyeliminują
jego zastrzeżenia.
c. w przypadku zlecenia przez podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa
trzeciego (spoza UE/EOG) stosuje on mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nas. RODO.
W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich
środków technicznych o organizacyjnych w taki, sposób aby przetwarzanie danych spełniało
wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi
rejestr transferów danych i dokumentacje stosownych zabezpieczeń”.
d) W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy
standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub
standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”),
Administrator niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich
standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora. Ponadto, Administrator
udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego
podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych. Oznacza to, że
Podmiot przetwarzający jest również uprawniony do działania w imieniu Administratora oraz
przetwarzającego. Podmiot\ przetwarzający jest również uprawniony do wykonywania praw i uprawnień
przysługujących. Administratorowi z tytułu standardowych klauzul ochrony danych wobec
podprzetwarzającego”.
Pozostała treść umowy bez zmian.
Pytanie 62
dotyczy Pakiet 72
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do urządzeń z zakresu Pakietu Nr 72, wystarczającym dokumentem
stanowiącym o kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw
danego sprzętu oraz aparatury medycznej min. 1 rok, wystarczający będzie certyfikat z odbytego szkolenia z
zakresu serwisu urządzeń medycznych lub RTG, a nie certyfikat dotyczący bezpośrednio z nazwy urządzeń
wymienionych w rzeczonym pakiecie.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.
Pytanie 63
ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ – Projekt umowy, § 4, ust. 24
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie, w ramach pakietu 72, od wymogu dostarczenia części
zamiennych z gwarancją nie krótszą niż gwarancja producenta tych części. Powyższe jest konieczne ponieważ
część podzespołów do urządzeń z zakresu ów pakietu wyszła już z produkcji, a więc nie ma mowy o określeniu
długości trwania gwarancji producenta tychże części.
Poniżej przedstawiamy naszą propozycję:
"Na wykonaną usługę naprawy Wykonawca udziela, co najmniej trzy miesięcznej gwarancji na robociznę oraz
gwarancji na wymienione części zamienne i materiały na okres nie krótszy niż trzy/sześć/dwanaście... miesięcy."
Ponieważ prawdopodobnie żaden potencjalny Wykonawca nie będzie dysponował dostępem do gwarancji producenta części, w naszej ocenie zamówienie jest w tej sytuacji nie możliwe do zrealizowania. Wyeliminowanie tego
problemu przed terminem składania ofert pozwoli Zamawiającemu uniknąć zawarcia umowy na świadczenie nie
możliwe.
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 64
Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §4 ust.7:
„W przypadku, o którym mowa w ust. 6 oraz w ust. 11 Wykonawca zapewnia dostawę sprzętu zastępczego
w terminie 7 dni od momentu wyłączenia aparatu/urządzenia z użytkowania”
zapisem:
„W przypadku, o którym mowa w ust. 6 oraz w ust. 11 Wykonawca zapewnia dostawę sprzętu zastępczego
w terminie 14dni od momentu akceptacji oferty naprawy przez Zamawiającego”
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 65
Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §4 ust.15:
„W przypadku konieczności naprawy, usługa będzie wykonana w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego.
Zlecenie zostanie skierowane po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji cenowej
i harmonogramu prac w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia usterki w dni robocze od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt.
Kalkulacja cenowa dotycząca naprawy nie wpływa na wartość umowy, określonej w § 3 ust. 1.”
zapisem:
„W przypadku konieczności naprawy, usługa będzie wykonana w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego.
Zlecenie zostanie skierowane po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji cenowej
i harmonogramu prac w terminie do 5 dni od momentu zgłoszenia usterki w dni robocze od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt.
Kalkulacja cenowa dotycząca naprawy nie wpływa na wartość umowy, określonej w § 3 ust. 1. W przypadku,
jeżeli zachodzi konieczność sprowadzenia części do wykonania naprawy, zostanie uzgodniony pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym inny termin wykonania usługi”
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11.
Pytanie 66
Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §4 ust.15:
„W przypadku konieczności naprawy, usługa będzie wykonana w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego.
Zlecenie zostanie skierowane po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji cenowej
i harmonogramu prac w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia usterki w dni robocze od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt.
Kalkulacja cenowa dotycząca naprawy nie wpływa na wartość umowy, określonej w § 3 ust. 1.”
zapisem:
„W przypadku konieczności naprawy, usługa będzie wykonana w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego.
Zlecenie zostanie skierowane po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji cenowej
i harmonogramu prac w terminie do 5 dni od momentu zgłoszenia usterki
w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt.
Kalkulacja cenowa dotycząca naprawy nie wpływa na wartość umowy, określonej w § 3 ust. 1. W przypadku,
jeżeli zachodzi konieczność sprowadzenia części do wykonania naprawy, termin wykonania usługi wynosi 21
dni roboczych.”
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11.
Pytanie 67
Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §5 ust.2:
„W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena netto, cena brutto pozostanie
niezmienna”
zapisem:
„W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie
niezmienna”
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 52.
Pytanie 68
Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §7 ust.1:
„W przypadku nie wykonania usługi w terminie wymaganym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1.”
zapisem:
„W przypadku nie wykonania usługi w terminie wymaganym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1.”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 55.
Pytanie 69
Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §7 ust.2:
„W przypadku nienależytego wykonania usługi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1”
zapisem:
„W przypadku nienależytego wykonania usługi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 %
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1”
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 56.
Pytanie 70
Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca prosi o doprecyzowanie co rozumie pod pojęciem „nienależytego wykonania usługi” z zapisu §7
ust.2:
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 13.
Pytanie 71
Dotyczy wzoru umowy
Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu §7 ust.3:
„W przypadku nie dostarczenia urządzenia zastępczego w terminie opisanym w § 4 ust. 7, Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień
zwłoki”
zapisem:
„W przypadku nie dostarczenia urządzenia zastępczego w terminie opisanym w § 4 ust. 7, Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień
roboczy zwłoki”
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 72
Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 121
Wykonawca prosi o informację na temat typu
w kardiomonitorach w pakiecie nr 121 dla poz. 2,4,5,6,7.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 33.

i

numerów

seryjnych

modułów

gazowych

Pytanie 73
Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 122
Wykonawca prosi o informację na temat typu
w kardiomonitorach w pakiecie nr 122 dla poz. 1-7.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 33.

i

numerów

seryjnych

modułów

gazowych

Pytanie 74
Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 123
Wykonawca prosi o informację na temat typu
w kardiomonitorach w pakiecie nr 123.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 33.

i

numerów

seryjnych

modułów

gazowych

Pytanie 75
Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 130
Wykonawca prosi o informację na temat typu
w kardiomonitorach w pakiecie nr 130.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 33.

i

numerów

seryjnych

modułów

gazowych

Pytanie 76
Wykonawca prosi o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 37.

Jednocześnie Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, zgodnie z art. 38 ust. 4
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zmienia
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na przedmiotowe zamówienie, tj.:
I. Zmienia SIWZ pkt I w Części A Postanowienia ogólne – tj: zmienia zapis: tel./faks: (015) 812 32 09,
na zapis: tel. (015) 812 32 09, fax (015) 812 32 03.
II. Zmienia SIWZ pkt I w Części B Przedmiot zamówienia – tj: zmienia zapis: Przedmiotem zamówienia jest
wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 158 pakietach.
na zapis: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw
sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta
w 161 pakietach.
III. Zmienia Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy w zakresie Pakietu 40, 72, 112 i 157 oraz poprzez dodanie
Pakietu od 159-160.
IV. Zmienia Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy w zakresie
1. § 4 ust. 15, w związku z odpowiedzią na pytanie 11, tj.: zmienia zapis: zmienia zapis: „W przypadku
konieczności naprawy, usługa będzie wykonana w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego. Zlecenie
zostanie skierowane po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej kalkulacji cenowej
i harmonogramu prac w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia usterki
w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt”;
na zapis: „W przypadku konieczności naprawy, usługa będzie wykonana w oparciu o pisemne zlecenie
Zamawiającego. Zlecenie zostanie skierowane po przedstawieniu przez Wykonawcę szczegółowej
kalkulacji cenowej i harmonogramu prac w terminie do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki
w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt.”.
2. § 7 ust. 4, w związku z odpowiedzią na pytanie 19, tj.: zmienia zapis: „W przypadku odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, określonego w § 3 ust.1”;
na zapis: „W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części
przedmiotu umowy”.

