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WSZ-EP-67/18/130/2019
wg rozdzielnika
WYJAŚNIENIA DO SIWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na zakup urządzeń i
wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana
Ostrzyckiego w Koninie , nr sprawy: WSZ-EP-67/2018
W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami
dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:
Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ
1. Par. 5 ust. 6 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest
import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża
czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w
ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie
3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni
roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni
roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym projektem umowy 67/2018- załącznikiem
numer 3 do SIWZ WSZ-EP-67/2018.
2. Par. 5 ust. 7 - Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne
będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie
przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne
nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie.
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 5 ust. 13
warunków umowy, poprzez nadanie mu następującej postaci:
„Przekroczenie terminu naprawy gwarancyjnej urządzenia powoduje przedłużenie okresu
gwarancji o ilość dni wydłużającej się naprawy w stosunku do terminu na naprawę
wynikającego z umowy.” ?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
3. Par. 6 ust. 1.1 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku
wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w
wykonaniu zamówienia. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego
w branży poziomu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Regon 000311591
NIP 6651042675
KRS 0000030801

Pakiet nr 12 – Aparat EKG – 1 szt – Załącznik nr 2 do SIWZ
4. Pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści odrzucanie sygnałów powszechnych >135dB?
Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem numer 2 do SIWZ –
zestawienie wymaganych parametrów technicznych, które Zamawiajacy zamieści na
swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.
5. Pkt. 32 Czy Zamawiający potwierdza, że popełnił omyłkę pisarską i punkt 32. powinien
brzmieć „Kompatybilność z systemem CardioSoft posiadanym przez Zamawiającego”?
Odpowiedź: Tak , Zamawiający potwierdza powyższe i w związku z tym Zamawiający
zmodyfikuje załącznik numer 2 do SIWZ – zestawienie wymaganych parametrów
technicznych, które zamieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl
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