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Rzeszów, 2014.09.09

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i montaż lampy RTG do aparatu Axiom Artis
dTC prod. SIEMENS wraz z przywróceniem jego sprawności.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z póź. zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania
następującej treści:
Czy w załączniku nr 3 do SIWZ projekt Umowy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści §1 punkt 1 do
treści „Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup, dostawa i montaż lampy RTG do aparatu Axiom Artis dTC prod.
SIEMENS wraz z przywróceniem sprawności tego aparatu w odniesieniu do wymiany niesprawnej lampy RTG – w
zakresie i ilościach wyszczególnionych w ofercie przetargowej – Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik
Nr…do niniejszej umowy”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na w/w zmianę.
§ 1 punkt 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup, dostawa i
montaż lampy RTG do aparatu Axiom Artis dTC prod. SIEMENS wraz z przywróceniem sprawności tego
aparatu w odniesieniu do wymiany niesprawnej lampy RTG – w zakresie i ilościach wyszczególnionych w
ofercie przetargowej – Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr…do niniejszej umowy”.
1.

Czy w załączniku nr 3 do SIWZ Projekt Umowy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści §3 punkt 8 do
treści „W przypadku niezałatwienia reklamacji przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust.7,
Zamawiający może:
1) żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3% wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki ponad
termin, o którym mowa w ust. 7, nie więcej niż 10% wartości netto umowy.
2) lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy oraz żądać od Wykonawcy kary umownej, o której mowa w §8
ust.3, po pisemnym wezwaniu oraz wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu w celu załatwienia
reklamacji, nie krótszego niż 5 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w
terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 7”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
2.

W załączniku nr 3 do SIWZ Projektu Umowy prosimy celem doprecyzowani zmianę treści w §5 punkt 1 na:
1. Przedmiot umowy zostanie objęty:
Gwarancja – 12 miesięcy lub 80 000 jednostek obciążeniowych w zależności co nastąpi wcześniej.
Rękojmia – 12 miesięcy lub 80 000 jednostek obciążeniowych w zależności co nastąpi wcześniej za wyjątkiem
prawa do odstąpienia od umowy. Okres gwarancji i rękojmi liczony będzie od daty podpisania protokołu, o
którym mowa w §3 ust. 6.
Uzasadnienie: na oferowaną lampę, producent Lampy Siemens A. G. udziela powyższej gwarancji i
jednocześnie jego zobowiązania nie przewidują możliwości odstąpienia od umowy z powodu wady.
Udzielając innej niż powyżej gwarancji i rękojmi, Wykonawca musiałby przenieść na Kupującego więcej niż
sam posiada.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy § 5 punkt 1 na:
„1) Przedmiot umowy zostanie objęty:
Gwarancja – 12 miesięcy lub 80 000 jednostek obciążeniowych w zależności co nastąpi wcześniej. Rękojmia –
12 miesięcy lub 80 000 jednostek obciążeniowych w zależności co nastąpi wcześniej. Okres gwarancji i rękojmi
liczony będzie od daty podpisania protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 6.”
3.

4.

W załączniku nr 3 do SIWZ Projekt Umowy prosimy celem doprecyzowania dopisanie w §5 ust. 8 o treści:
„8. Warunkiem utrzymania gwarancji na przedmiot umowy jest terminowe wykonywanie przeglądów

technicznych Aparatu Axiom Artis dTC przez autoryzowany serwis.
Serwis gwarancyjny, w zakresie przedmiotu umowy prowadzi Wykonawca. Bezpłatny numer telefonu, pod
który należy zgłaszać ewentualne awarie/ uszkodzenie Części 800 120 132.”
Odpowiedź: W związku z faktem, iż nie zawsze systemy angiografii są dostępne w zaplanowanych wcześniej
terminach przeglądów (np.: stany nagłe pacjentów, nagła konieczność pracy serwisanta u innego użytkownika
lub inne czynniki powodujące niedostępność dla serwisanta aparatu) Zamawiający doprecyzowuje zapisy
poprzez dodanie do §5 ust. 8 o brzmieniu:
„Warunkiem utrzymania gwarancji na przedmiot umowy jest terminowe wykonywanie przeglądów technicznych
aparatu Axiom Artis dTC przez autoryzowany serwis. Zalecane terminy przeglądów aparatu AXIOM ARTIS dTC
nr fab. 46246 to: ................................Biorąc pod uwagę stany nagłe pacjentów, nagła konieczność pracy
serwisanta u innego użytkownika lub inne czynniki powodujące niedostępność dla serwisanta aparatu AXIOM
Artis dTC dopuszczalne jest 14-dniowe odstępstwo od zalecanego terminu przeglądu, co nie będzie powodować
utraty gwarancji. Oferent przedstawi ofertę na dokonanie przeglądu nie później niż 14 dni przed zalecanym
terminem a po zaakceptowaniu jej ze strony Zamawiającego potwierdzi wizytę serwisową i gotowość do wykonania
przeglądu nie później niż 2 dni przed zalecanym terminem. Serwis gwarancyjny w zakresie przedmiotu umowy
prowadzi Wykonawca. Bezpłatny nr telefonu, pod który należy zgłaszać ewentualne usterki/ uszkodzenia
części: …………. lub fax……………..”
W załączniku nr 5 do SIWZ Parametry Techniczne prosimy o zmianę zapisu punktu 3 tabeli na zapis:
Gwarancja – min. 12 miesięcy lub 80 000 jednostek obciążeniowych w zależności co nastąpi wcześniej
Rękojmia – min. 12 miesięcy lub 80 000 jednostek obciążeniowych w zależności co nastąpi wcześniej za
wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy.
Uzasadnienie: jak w punkcie 3.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 3 Parametry techniczne w następujący sposób:
Parametry wymagane aparatu punkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Gwarancja na naprawę 12 miesięcy lub 80 000 jednostek obciążeniowych w zależności co nastąpi wcześniej.
Rękojmia na naprawę 12 miesięcy lub 80 000 jednostek obciążeniowych w zależności co nastąpi wcześniej.”
Warunek graniczny otrzymuje brzmienie: „Tak”
5.

W załączniku nr 3 do SIWZ projekt Umowy §5 ust 5 prosimy celem doprecyzowania, zmianę zapisu
określającego czas reakcji serwisu na poniższy zapis:
„W razie wystąpienia usterki zamawiający zobowiązany jest zgłosić ten fakt Wykonawcy niezwłocznie na
numer ……………. Czas reakcji serwisu od chwili telefonicznego zawiadomienia – 48 godzin w dniach roboczych
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy.”
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy § 5 punkt 5 na:
„5. W razie wystąpienia usterki Zamawiający zobowiązany jest zgłosić ten fakt Wykonawcy niezwłocznie na
numer ................. Czas reakcji serwisu od chwili telefonicznego zawiadomienia – 48 godzin w dniach roboczych
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy.”
6.

W załączniku nr 3 do SIWZ Projekt Umowy, prosimy o usunięcie w §7 ust. 2 i 3:
Uzasadnienie: cesja wierzytelności w żaden sposób nie narusza interesów Zamawiającego i w żaden sposób
nie wpływa na zakres jego zobowiązań, jak również jest sprzeczna z aktualnym orzecznictwem sądowym,
które wyklucza możliwość pełnego uzależnienia dokonania cesji wyłącznie od zgody drugiej strony.
Dodatkowo zwracamy uwagę, że przewidziana kara umowna za takie naruszenie postanowień umowy jest
zdecydowanie nieproporcjonalna do rodzaju naruszenia, zwłaszcza w kontekście wysokości pozostałych kar
umownych przewidzianych w umowie, mających dużo większy wpływ na realizację przez Zamawiającego
jego statutowych i ustawowych zadań.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
7.

Czy w załączniku nr 3 do SIWZ Projektu Umowy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści §8 punkt 1 i
punkt 2 do treści:
„1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usługi, o którym mowa w §3 ust. 1, Zamawiający
może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,3% wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki, nie
więcej niż 10% wartości netto umowy.
2. Nie tracąc praw do kary umownej, o której mowa w ust. 1 Zamawiający w razie zwłoki w wykonaniu usługi
może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania usługi, nie krótszy niż 7 dni, a gdy zwłoka
przekroczy ww. dodatkowy termin wykonania usługi, o którym mowa w §3 ust. 1, Zamawiający może od
umowy odstąpić z winy Wykonawcy i żądać kar umownych, o których mowa w ust. 3. Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od upływu terminu na wykonanie usługi.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
8.

W załączniku nr 3 do SIWZ Projekt Umowy, prosimy celem sprecyzowania, w §8 ust. 4 zastąpienie
sformułowania „rzeczywistej szkody” sformułowaniem „rzeczywistej straty”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
9.

W załączniku nr 3 do SIWZ Projekt Umowy , prosimy o dopisanie, w §8 punkt 7 o treści:
„7. 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 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.”
Uzasadnienie:
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. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
10.

Czy z uwagi na gwarantowaną przez firmy kurierskie, terminy dostawy Zamawiający zgodzi się na
przesunięcie terminu składania ofert na godzinę 13-tą?
Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert jak podano poniżej.
11.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść zapisów SIWZ w zakresie na jaki wyraził zgodę,
a ponadto:
1) Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w następujący sposób:
Zapisy rozdziału XIX. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
Jest:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami :
1. Cena
2. Okres udzielonej gwarancji z uwzględnieniem wymaganego minimum 12 miesięcy
2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

- 80 %
- 20 %

1) Cena
Wartość punktowa ceny jest liczona wg wzoru :
Cn
Xc = ------------ x R
C of
Gdzie:
Xc – wartość punktowa ceny
Cn – najniższa oferowana cena
Cof – cena oferty ocenianej
R – ranga
2) Okres udzielonej gwarancji z uwzględnieniem wymaganego okresu minimum 12 miesięcy
Wartość punktowa okresu gwarancji jest liczona wg wzoru :
O of
Xo = ------------ x R
Om

Gdzie:
Xo – wartość punktowa okresu gwarancji
Om – najdłuższy okres gwarancji wśród złożonych ofert ( w miesiącach)
Oof – okres gwarancji oferty ocenianej ( w miesiącach)
R – ranga
Zamawiający zmienia na:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami :
1. Cena
- 100 %
2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
2) Cena
Wartość punktowa ceny jest liczona wg wzoru :
Cn
Xc = ------------ x R
C of
Gdzie:
Xc – wartość punktowa ceny
Cn – najniższa oferowana cena
Cof – cena oferty ocenianej
R – ranga
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 2 oraz art. 12a ust 1 ustawy prawo zamówień
Publicznych Zamawiający zmienia zapisy SIWZ oraz przesuwa termin składania ofert na 16.09.2014 r. godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2014 r. o godz. 11:30.
Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem.

Z poważaniem
Janusz Solarz- Dyrektor

