Szczecin, dnia 06.08.2019
ZP/220/57/19
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie wieży
laparoskopowej 4K oraz zestawu endoskopowego do posiadanych endoskopów giętkich.

WYJAŚNIENIA NR 1
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących
wyjaśnień:
Pytanie 1: dotyczy załącznika nr 2 do formularza oferty – Zadanie nr 1, zapisów SIWZ Rozdz. III pkt. 5. Rozdz. VIII
pkt. 3.1 oraz wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia oferowanego zestawu – np. wózek jezdny do
monitora, elementy wyposażenia urządzenia do archiwizacji danych pozwalające na pełną funkcjonalność urządzenia według
siwz – objętego stawką vat 23%, oraz odstąpi dla tych produktów od wymogu dokumentów o których mowa w SIWZ Rozdz.
III pkt. 5. Rozdz. VIII pkt. 3.1 oraz wyrazi zgodę na dodanie w formularzu ofertowym pozycji dla tych produktów ze stawką
vat 23%?
Odpowiedź:
Zamawiający w SIWZ rozdział I pkt. III ppkt. 5, w pkt. VIII ppkt. 3.1 oraz w SIWZ rozdział II § 2 ust. 1 wymaga
zaoferowania sprzętu, który stanowi wrób medyczny. Zamawiający w SIWZ rozdział I pkt. III ppkt.4.1. informuje co rozumie
pod pojęciem „sprzęt”, czyli w tym przypadku jest to wieża laparoskopowa 4K. Zamawiający nie wymagał aby
wyposażenie dodatkowe (np. wózek jezdny) stanowiło wyrób medyczny. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wózka
jezdnego do monitora oraz elementów wyposażenia urządzenia do archiwizacji danych, które nie stanowią wyrobu
medycznego. Zamawiający nie będzie modyfikował formularza oferty. Wykonawca sam we własnym zakresie może
zmodyfikować formularz oferty w taki sposób aby podać osobno wartości netto i brutto dla wyrobów opatrzonych 8% i 23%
stawką podatku VAT.

Pytanie 2: dotyczy zapisów SIWZ Rozdz. VIII pkt. 3.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty również oświadczenia wystawionego przez autoryzowanego
Dystrybutora Producenta zawierającego wymagane informacje z Rozdz. VIII pkt. 3.2?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. W ustawie o wyrobach medycznych nie ma mowy o autoryzowanym Dystrybutorze
Producenta, tylko o autoryzowanym Przedstawicielu Producenta.

Pytanie 3: dotyczy załącznika nr 2 do formularza oferty – Zadanie nr 1 - Dodatkowe informacje pkt. 71
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w ramach wykazania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dostarczonego sprzętu
załączyć do oferty oświadczenie serwisu o posiadaniu autoryzacji producenta oraz posiadaniu upoważnienia producenta do
czynności serwisowych w zakresie oferowanego sprzętu medycznego?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 4: dotyczy wzoru umowy Par. 5 ust. 1a)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 5 ust. 1a) na następujący:
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a)nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich gwarancyjnych usterek sprzętu; w przypadku
stwierdzenia wad elementu zestawu lub podzespołu najpóźniej po trzeciej gwarancyjnej naprawie tego samego elementu
zestawu lub podzespołu następuje wymiana na fabrycznie nowy sprzęt lub element zestawu;
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5: dotyczy wzoru umowy Par. 5 ust. 1b)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 5 ust. 1b) na następujący:
b) czas przystąpienia do nieodpłatnej naprawy i usunięcia przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu w
miejscu użytkowania sprzętu w terminie do pięciu dni roboczych od zgłoszenia awarii faksem lub emailem – w przypadku
drobnych awarii
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6: dotyczy wzoru umowy Par. 5 ust. 1c)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 5 ust. 1c) na następujący:
c) nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu czas przystąpienia do nieodpłatnej
naprawy i usunięcia przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu w miejscu użytkowania sprzętu w
terminie do dwunastu dni roboczych od zgłoszenia awarii faksem lub e-mailem – w przypadku konieczności
sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7: dotyczy wzoru umowy Par. 10 ust. 1a)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 10 ust. 1a) na następujący:
a) w przypadku opóźnienia w przekazaniu sprzętu w rozumieniu § 3 niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % za każdy dzień
opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1,
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8: dotyczy wzoru umowy Par. 10 ust. 1b)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 10 ust. 1b) na następujący:
b) w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad sprzętu w terminie określonym w § 5 ust. 1 lit. b) i c) niniejszej umowy
– w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1, z wyjątkiem
sytuacji w których zostanie dostarczony sprzęt zastępczy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9: dotyczy wzoru umowy Par. 10 ust. 1c)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 10 ust. 1c) na następujący:
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c) w przypadku nieprzystąpienia do wykonania przeglądów technicznych, określonych w określonych w § 5 ust. 1 lit. e)
umowy, w terminach wymaganych przez producenta (oraz wpisanych w paszporcie) – w wysokości 0,5% wartości brutto
umowy określonej w § 6 ust. 1,
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10: dotyczy wzoru umowy Par. 10 ust. 1d)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 10 ust. 1d) na następujący:
d) w przypadku niedostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego w terminie określonym w § 5 ust. 1 lit. h) niniejszej
umowy – w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:
- składanie ofert do 09-08-2019 r. do godz. 09.30,
- otwarcie ofert: 09-08-2019 r. o godz. 10.05.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą modyfikację podczas sporządzania i składania ofert.
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