SzWNr2–ZP/250/83/14/324

Rzeszów, 2014.10.21

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę aparatury medycznej.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z zm.) uprzejmie informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1.
Dotyczy Pakiet nr 3. Zakup, dostawa montaż i uruchomienie pantomografu
1. W związku z zapisem w załączniku nr 6 do SIWZ (LP. 46) o treści:
Wielkość piksela CCD
Prosimy o odpowiedź na pytanie:
Czy zamawiający dopuszcza do przetargu urządzenie z wielkością piksela na poziomie 96 µm? Kryterium
rozdzielczości które zostało umieszczone w specyfikacji, jest nieosiągalne przez aparaty pantomograficzne.
2. W związku w załączniku nr 6 do SIWZ (LP. 47 ) o treści:
Aktywny obszar czujnika CCD
Prosimy o odpowiedź na pytanie:
Czy zamawiający dopuszcza do przetargu urządzenia z powierzchnią aktywną sensora CCD 147.5 x 6.1
mm?
Odpowiedź:
1. Tak
2. Tak

2.
1. Dotyczy Pakietu nr 5, zestawienie parametrów technicznych, pkt. 42:
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wejść/wyjść wymienionych w SIWZ z wyłączeniem RGBS.
2. Dotyczy Pakietu nr 5, zestawienie parametrów technicznych, pkt. 37:
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania monitora o rozdzielczości 1920x1080 Full HD.
3. Dotyczy Pakietu nr 5, zestawienie parametrów technicznych. pkt. 38:
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania proporcji obrazu 16:9.
4. Dotyczy Pakietu nr 5, zestawienie parametrów technicznych, pkt. 50:
Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów w pkt. 50 z zapisem w §6 ust. 8 wzoru umowy na
następujący: „Na czas naprawy gwarancyjnej, trwającej dłużej niż 7 dni roboczych, oferent dostarczy
urządzenie zastępcze.”
5. Dotyczy Pakietu nr 5, zestawienie parametrów technicznych, pkt. 51:
W związku z tym, że program umożliwiający rejestrację sekwencji video na posiadanym przez użytkownika
sprzęcie nie jest wyrobem medycznym i posiada 23% VAT prosimy o wyrażenie zgody na wyszczególnienie
tej pozycji w oddzielnym wierszu Formularza cenowego w celu. umożliwienia wpisania różnej stawki
podatku VAT dla sprzętu oraz programu.
6. W nawiązaniu do pytania nr 5 zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dopisanie do oświadczenia
wymienionego w Rozdziale IX pkt. 13.1) dotyczącego spełniania wymogów ustawy o wyrobach
medycznych następującego zapisu: „Nie dotyczy programu umożliwiającego rejestrację sekwencji video na
posiadanym przez użytkownika sprzęcie - Pakiet nr 5 pkt. 51 zestawienia parametrów technicznych”.
7. Dotyczy Pakietu nr 5, zestawienie parametrów technicznych, pkt. 55:
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania napraw
serwisowych w oświadczeniu lub paszporcie technicznym urządzenia. Nie jest możliwe umieszczenie takiej
informacji w instrukcji obsługi.
8. Dotyczy Pakietu nr 5:
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Czy Zamawiający dopuści sprzęt podemonstracyjny wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012 roku
pochodzący z najnowszej serii EXERA III 190?
9. Dotyczy §5 ust. 3 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na. zmianę zapisu §5 ust. 3 na następujący: „ W przypadku niedostarczenia
dokumentów, o których mowa w ust.2 wraz z dostawą oraz po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego
da uzupełnienia w/w dokumentów w ciągu 14 dni od dan; wezwania, Zamawiający może odstąpić od umowy
z winy Wykonawcy i naliczyć kary umowne o których mowa w §7 ust. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do uzupełnienia dokumentów,
o których mowa w ust.2"?
Zapis w wersji proponowanej przez Zamawiającego przewiduje sankcje niewspółmierne do straty jaką
mógłby ponieść Zamawiający w przypadku braku dostarczenia certyfikatów wraz z dostawą sprzętu.
10. Dotyczy §6 ust. 6 wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na następujący:
,,Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które
mogą być usunięte w Polsce i 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską,
licząc od daty telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej wadzie (usterce)”.
11. Dotyczy § 7 ust 3 wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący: „W przypadku zwłoki w usunięciu
wad (usterek) w stosunku do terminu ustalonego w §6 ust,6 Wykonawca zapłaci karę umowną. w wysokości
0,3% wartości sprzętu, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki. Kara ta nie ma zastosowania w
sytuacji o której mowa w §6 ust.8"
12. Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę
kapitałową.
Odpowiedź:
Pytania 1,2, 3, 8 – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4 - Zamawiający zmienia zapisy projektu umowy w § 6 ust 6, § 6 ust. 7 i § 6ust. 8 nadając im
brzmienie:
§6
,,6. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych licząc od daty telefonicznego
powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej wadzie (usterce). ,,Czas naprawy gwarancyjnej nie może być
dłuższy niż 72 godziny licząc od daty telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej wadzie
(usterce).- dotyczy Pakietu nr 5”.
7. W przypadku naprawy gwarancyjnej okres gwarancji zostanie przedłużony o czas trwania naprawy
dłuższy niż 7 dni. ,,W przypadku naprawy gwarancyjnej okres gwarancji zostanie przedłużony o czas
trwania naprawy dłuższy niż 72 godziny. – dotyczy Pakietu nr 5.”
8. Na czas naprawy gwarancyjnej, trwającej dłużej niż 7 dni, Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczenia sprzętu zamiennego w zamian za zabrany do naprawy gwarancyjnej lub wyłączony z
eksploatacji. Dostarczony sprzęt zamienny musi mieć zbieżne parametry techniczne jak przedmiot umowy;
ponadto na czas zamiany musi być objęty gwarancją, która obejmuje koszty dojazdu, robocizny i części
zamiennych użytych do naprawy. ,,Na czas naprawy gwarancyjnej, trwającej dłużej niż 72 godziny,
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zamiennego w zamian za zabrany do naprawy
gwarancyjnej lub wyłączony z eksploatacji. Dostarczony sprzęt zamienny musi mieć zbieżne parametry
techniczne jak przedmiot umowy; ponadto na czas zamiany musi być objęty gwarancją, która obejmuje
koszty dojazdu, robocizny i części zamiennych użytych do naprawy.- dotyczy Pakietu nr 5”.
Pytanie 5 - Załączony do SIWZ Formularz cenowy – jest opisany jako wzór i należy go dostosować do
oferowanego asortymentu.
Pytanie 6 - Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
,,Oświadczenie, że zaoferowany przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym spełnia wymagania
określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 107 poz.679).”
Oświadczenie dotyczy tylko wyrobów medycznych.
Pytanie 7 – Zamawiający nie oczekuje umieszczenia informacji w instrukcji obsługi.
Pytanie 9, 10, 11 - Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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Pytanie 12 - Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ.

3.
Dotyczy: Pakiet nr 4. Zakup, dostawa montaż i uruchomienie ultrasonografu
1. Tabela punkt 39. Czy do przetargu zostanie dopuszczony aparat ultrasonograficzny z funkcja duplex oraz
triplex z nowoczesną głowicą sektorową (phase array) zbudowaną w technologii ciętych elementów
piezoelektrycznych z jednego monokryształu (Single Cristal) Prawdopodobnie nastąpiła pomyłka drukarska
w punkcie 39, gdzie Zamawiający żąda konstrukcji matrycowej, zaś jednocześnie wymaga minimum 60
elementów piezoelektrycznych w punkcie 43?
Odpowiedź: Tak.

4.
Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 6 Aparat EKG
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG ze złączem USB x 2, LANx1?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia ( Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z zm.) zmienia treść zapisów SIWZ w wyżej wymienionym zakresie.
Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia
27.10.2014 r godz. 09.00 Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.10.2014 r godz.
09.30 w Budynku Zamówień Publicznych.
Z poważaniem
Dyrektor
Janusz Solarz
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