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Stargard, dn. 19.06.2020 r.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego 19/PN/U/PL/2020 na usługę dla SPWZOZ w Stargardzie w
zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej w
podziale na 23 pakiety.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Pytanie 1 - dot. pakietu 13
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 13pozycji nr 5 i 6 do innego
pakietu. Pozwoli to wziąć udział w przetargu większej liczbie oferentów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2 – dot. treści SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie Postępowania jest w formie elektronicznej z
dopuszczeniem możliwości składania ofert w formie pisemnej, zgodnie z komunikatem Urzędu
Zamówień
Publicznych
opublikowanym
na
stronie
UZP:
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznegow
dniu 20.03.2020r., o treści:
Komunikacja elektroniczna w dobie zagrożenia epidemicznego
W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających
do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w
postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.
Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję
występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w
postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pragniemy również
zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający
bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do
których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu
składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu
komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie
internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin
składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej
sytuacji. Zwracamy jednak uwagę, że wybór sposobu komunikacji przez zamawiającego nie powinien
ograniczać uprawnień wykonawców. Tym samym w przypadku braku możliwości złożenia przez
wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej zamawiający powinien
umożliwić ich złożenie również w sposób tradycyjny.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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Pytanie 3 – dot. zapisów projektu umowy, § 2, pkt 8
Informujemy, że w celu zdiagnozowania przyczyny awarii oraz przedstawienia oferty cenowej na
wykonanie naprawy uszkodzonego sprzętu konieczne będzie przesłanie go do serwisu producenta.
Przesyłka będzie realizowana firmą kurierską Wykonawcy w uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiającego. Nie ma możliwości wykonania diagnozy i kalkulacji kosztów naprawy tylko na
podstawie informacji przekazanych przez Zamawiającego.
Prosimy o zmianę zapisu na : przedstawienia oferty cenowej na wykonanie napraw w terminie
nieprzekraczającym 48 godzin od otrzymaniu urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 4 – dot. zapisów projektu umowy, § 2, pkt 9
Prosimy o zmianę zapisu na : Dokonanie napraw w terminie nieprzekraczającym 4 dni roboczych od
otrzymania zlecenia akceptującego kalkulacje ofertową Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5 – dot. pakietu 4
W odniesieniu do pakietu nr. 4 prosimy o zmianę terminu wykonania zamówienia z 36 miesięcy na 24
miesiące. ( prośba jest spowodowana trudnymi do przewidzenia kosztami części zamiennych, robocizny
oraz energii/paliw – kosztów eksploatacji samochodów w tak długim okresie czasu).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 6 – dot. pakietu 4
Prosimy o informację czy przeglądowi ma podlegać wyłącznie Wiertarka Elan GA830 sn: 3127 czy też
przeglądowi będą podlegać również elementy składowe wyposażenia wiertarki jak wałki giętkie oraz
końcówki robocze (np. prostnice, kątnice).
Jeżeli przeglądowi będą miały podlegać w/w elementy składowe to prosimy podanie szczegółowej listy
tych elementów z podaniem ich nazw, numerów katalogowych oraz numerów seryjnych.
Odpowiedź: Zestaw podlegający przeglądowi MOTOR ELEKTRYCZNY ELANE E GA830 nr
3127:
- sterownik nożny GA 188 nr f. JP67,
- wałek giętki GA 156 nr f. 14929,
- przewód zasilający TE 730,
- prostnica GB 102 R nr f. 4068,
- piła wgłębna GB 125 R nr f.9809.
Pytanie 7 – dot. pakietu 4
Prosimy o wyszczególnienie wszystkich elementów składowych „Zestawu Laparoskopowego” w
pakiecie nr 4, pozycja 3. Do stworzenia oferty przetargowej potrzebny jest szczegółowy wykaz
wszystkich elementów składowych tego zestawu wraz z podaniem ich nazw, numerów katalogowych
oraz numerów seryjnych.
Standardowo w skład zestawów laparoskopowych wchodzi więcej urządzeń jak np. tor wizyjny tj.
kamera laparoskopowa, źródło światła oraz monitor, insuflator itp.
Odpowiedź: W skład zestawu laparoskopowego wchodzi:
- kamera PV 440 nr 3133
- źródło światła OP 932 nr 2624
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- monitor 19" PV 949 nr 10-163192
- monitor 23" PV 946 nr 10-158849
- pompa PG 070 nr 1005 CE147
- ssak DN 640 nr 4902
- insuflator CO2 PG 080 nr 1007 CE 925
- diatermia GN 640 nr 2468
- sterownik nożny GN 324 nr 680
- światłowód OP 913
- wózek PV 890 nr 1184
Pytanie 8 – dot. zapisów projektu umowy
Wnioskujemy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu:
„W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z
powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia
gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez
Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony,
postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.”
Wniosek motywujemy faktem, iż w przypadku braku dostępności części zamiennych sporządzenie
oferty na naprawę i naprawa uszkodzonej aparatury może okazać się niemożliwa i nie jest to zawinione
przez Wykonawcę.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 9 – dot. pakietu 18
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 osobami posiadającymi
pisemne potwierdzenia odbytych szkoleń serwisowych u producentów aparatury, na którą Wykonawca
składa ofertę oraz okazywania potwierdzeń na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji
postępowania i zamówienia?
Odpowiedź: Zgodnie z wymogami producenta.
Pytanie 10 - dot. pakietu 18
Wnioskujemy o wyłączenie z pakietu nr 18 diatermii firmy Emed (tj. pozycji nr 6) tworząc dla tego
urządzenia oddzielny pakiet. Wnioskowana zmiana umożliwi złożenie oferty serwisowi
autoryzowanemu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 11 – dot. zapisów projektu umowy § 6 ust. 4
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na
rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 12 – dot. zapisów projektu umowy § 7 ust. 1
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:
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Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku:
w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości odpowiadającej 10 % wartości niezrealizowanej części
umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 13 - dot. zapisów projektu umowy § 7 ust. 1
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku:
naruszenia z winy Wykonawcy terminów przeglądu lub naprawy. Określonych odpowiednio w § 2 ust.
2 i 9 umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niewykonanej usługi, lecz nie mniej niż 50 zł za
każdy dzień opóźnienia oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie usługi, z
zastrzeżeniem § 2 ust.10.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 14 - dot. zapisów projektu umowy § 7 ust. 1
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku:
w przypadku stwierdzonego niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy - kara umowna
będzie wynosiła 10% wartości robocizny określonej niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor
Krzysztof Kowalczyk

Centrala: 91/ 577 63 55
Sekretariat: 91/ 578 92 03

Konto bankowe:

NIP: 854-19-38-710

Bank Gospodarstwa Krajowego

REGON: 000304562

Fax.: 91/ 577 04 23

97 1130 1176 0022 2031 5920 0005

e-mail: biuro@zozstargard.pl

www.zozstargard.pl

KRS: 0000005388
Rejestr Wojewody: 000000017670

