Kraków, dn. 07.06.2018r.

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-7/18
Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa mobilnego przyłóżkowego cyfrowego aparatu RTG wraz z kompletem
akcesoriów”
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 38
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. ze. zm.) udziela odpowiedzi na
następujące pytania:
1. Wnosimy o zmianę wysokości kar umownych określonych w § 11 pkt 2 z 2% do 0,5% wartości wynagrodzenia
brutto.
Uzasadnienie – aktualnie poziom kar umownych jest niezwykle wysoki, wnosimy do jego obniżenia, zwracając
jednocześnie uwagę, iż Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przekraczających wysokość kar
umownych.
Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę na obniżenie kary umownej określonej w §11 pkt 2 do wysokości 1%
wartości wynagrodzenia brutto.

2. Wnosimy o dodanie zapisu: § 11 pkt 2.1. Łącznie maksymalny poziom naliczanych kar umownych wynosi 10%.
Uzasadnienie – Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przekraczających wysokość kar
umownych.
Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody na powyższą propozycję zmian.
3. Wnosimy o wyłączenie wymogu sprzętu zastępczego na czas usuwania awarii – z uwagi na specyfikę przedmiotu
zamówienia dostarczenie skonfigurowanego sprzętu zastępczego ze względów technicznych oraz organizacyjno logistycznych jest praktycznie niemożliwe (konieczna konfiguracja, aparat musi posiadać testy, dodatkowo serwis
co do zasady musi w takim przypadku skoncentrować się na dostawie i wdrożeniu sprzętu zastępczego, zamiast
szybko i efektywnie usunąć awarię, aby zminimalizować ewentualne przestoje). Dodatkowo z uwagi na fakt, iż
aparat nie jest jedynym urządzeniem diagnostycznym posiadanym przez Zamawiającego, realizacja badań może
odbywać się w ramach procedury awaryjnej z wykorzystaniem innego posiadanego przez Zamawiającego
rozwiązania.
Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę na powyższą propozycje zminy, w zwiakzu z czym Zamawiajacy wykreśla
ust. 11 z paragrafu 4 oraz zmienia numerację kolejnych ustępów.
4. Wnosimy o wykreślenie zapisu o karach umownych za opóźnienie w dostarczeniu sprzętu zastępczego.
Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę na powyższą propozycje zmina, w zwiakzu z czym Zamawiajacy:
a) wykreśla w paragraie 11 ust. 2 pkt c) oraz zmienia numerację kolejnych punktów,
b) wykreśla pkt 13 w załączniku nr 1B do SIWZ/Załącznika nr 1 do umowy oraz zmienia numerację kolejnych
punktów .
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5.

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że usługi serwisowe (w tym czasy reakcji / naprawy) będą liczone i
realizowane w dni robocze poniedziałek – piątek. Jest to istotny element kosztowy - w przypadku liczenia /
realizacji usług serwisowych również w święta / soboty/niedziele konieczne jest zabezpieczenie dla
Zamawiającego zaplecza serwisowego w stałej dyspozycji.
Odpowiedź: Zamawiajacy potierdza, iż usługi serwisowe realizowane będą w dni robocze poniedziałek – piątek
6.

Zamawiający w pkt. 79 wymaga ” Napęd akumulatorowy zapewniający transport aparatu przód/tył.
Akumulator/-y w zestawie”.
Czy zamawiający będzie również wymagał oddzielnego systemu akumulatorowego do zasilania generatora w celu
wykonania ekspozycji bez konieczności podłączenia aparatu rtg do sieci zasilającej.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby akumulator/akumulatory zapewniał/zapewniały napęd - transport aparatu
przód/tył oraz zasilanie generatora w celu wykonania ekspozycji bez konieczności podłączenia aparatu RTG do sieci
zasilającej.

7. Zamawiający w pkt. 88 dodatkowo punktuje „Kratka przeciwrozproszeniowa o parametrach 6:1 F100-180
cm*”NIE-0 pkt. TAK-2 pkt. a w pkt. 77 obligatoryjnie wymaga „Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie
bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości diagnostycznej”. Prosimy o wykreślenie punktu 88. W przypadku
stosowania oprogramowania umożliwiającego wykonywanie bezkratkowych badań przyłóżkowych o jakości
diagnostycznej nie stosuje się dodatkowo mechanicznej kratki zewnętrznej. Te dwa zapisy pozostają w stosunku
do siebie w sprzeczności, a dodatkowo punktują rozwiązanie technologicznie starsze i droższe.
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis w pkt. 88 z uwagi na specyfikę i szerokie spektrum badań RTG
wykonywanych w tutejszym szpitalu.
8.

Zamawiający w siwz w pkt. 13.2.2 podaje

Natomiast w formularzu ofertowym Zamawiający podaje ilość dni realizacji: 56; 63 i 70. Prosimy o potwierdzenie, że
podane dni analizowane będą jako 56; 63 i 70 dni włącznie.
Zamawiający potwerdza, że podane dni analizowane będą jako 56; 63 i 70 dni włącznie.

Odpowiedzi do pytania oraz modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ
i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:
✓ strona internetowa Zamawiającego
✓ a/a
Załączniki:
✓ SIWZ uwzględniająca zmiany
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