Kraków, 11.07.2019r.
wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-21/19
Przetarg nieograniczony pn. " Usługa na przeglądy, konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego”
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.2018.1986
t.j. ze zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:
I.
1. Pytanie nr 1 dotyczy informacji :.
Czy Zamawiający mógłby doprecyzować o nazwy producenta typu i serii dla urządzeń w tabeli
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Odpowiedź: Zamawiający poniżej w tabeli podaje informacje, o które wnioskowano. Jednocześnie
Zamawiający informuje, iż nie posiada obecnie typu Gastrofiberoskopu oraz Gastrofiberoskopu
pediatrycznego z wyposażeniem. Ponadto Zamawiający informuje, iż usuwa z załącznika nr 1B do
SIWZ w pakiecie nr 1 w zakładce Endoskopia pozycje nr 2 Myjka i otrzymuje brzmienie jak w
załączniku do niniejszego pisma.
GASTROFIBEROSKOP
L.P

NAZWA

PRODUCENT

TYP

NR SERYJNY

1

GASTROFIBEROSKOP

FUJINON

BRAK

FGI -PE7

2

GASTROFIBEROSKOP PEDIATRYCZNY Z
WYPOSAŻENIEM

FUJINON

BRAK

FG-100PE

3

GASTROLYZER

BEDFONT
SCIENTIFIC LTD

GASTRO +

GP021692

4

GASTROLIZER

BEDFONT
SCIENTIFIC LTD

GASTRO +

GPO22865

5

ZESTAW DO VIDEOGASTROSKOPII

OLYMPUS

OLYMPUS 180

2900747

PRODUCENT

TYP

NR SERYJMY

ENDOSKOPIA
L.P

NAZWA

1

MYJNIA ENDOSKOPOWA

OLYMPUS

ETD2 G2

9726102

2

REKTOSKOP PEDIATRYCZNY

OPTEC

BOB-OM

111101612G001

3

VIDOKOLONOSKOP

OLYMPUS

PCF-H180AL

2200597

2. Pytanie nr 2 dotyczy umowy paragraf 1 ust. 4
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu
Wykonawca zobowiązany jest w czasie trwania umowy do wykonania naprawy sprzętu w terminie 5 dni
roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego bądź w przypadku zaistnienia obiektywnych
przesłanek od dnia dostarczenia do serwisu Wykonawcy (w okresie obowiązywania umowy na jego
koszt). Termin umowny może być przedłużony do 14 dni roboczych w przypadku konieczności
sprowadzenia dodatkowych części od producenta
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
3. Pytanie 3 dotyczy warunków umowy paragraf 3
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie ustępu o brzmieniu
W przypadku zwłoki w płatnościach ponad 21 dni od terminu wskazanego na fakturze, Wykonawca ma
prawo wstrzymać realizację następnych usług- do momentu uiszczenia płatności.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
4. Pytanie nr 4 dotyczy umowy paragraf 7 ust.1. ppkt. 1),2)3)
Czy zamawiający zgodzi się na zmianę kar umownych odpowiednio :
1) w wysokości 4 % wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy – za każdy dzień
opóźnienia w wykonaniu umowy.
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary do wysokości 6 %.
2) w wysokości 200 zł (słownie: jeden tysiąc zł) za każdą osobę wykonującą czynności związane z
przedmiotem umowy niezgodnie z wymaganiami postawionymi w § 9.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary do wysokości 800 złotych (słownie:
osiemset złotych).
3) w wysokości 5 % wartości umowy brutto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy – za rozwiązanie umowy lub
odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary do wysokości 8 %.
Ponadto Zamawiający informuje, iż kary umowne zawarte są w §5 projektu umowy (załącznik nr 2 do
SIWZ).
5. Pytanie nr 5 dotyczy umowy paragraf 4
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu o brzmieniu :
„Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na
czas przedłużających się czynności/ zobowiązań umownych”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
6. Pytanie nr 6 dotyczy umowy paragraf 6 ust.1
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści o brzmieniu
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia …………….. do dnia ………….. lub Zamawiający może rozwiązać
umowę za 2-tygodniowym wypowiedzeniem w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę, w szczególności co najmniej dwukrotnego nie zrealizowania zamówionej
usługi, o której mowa w §1 lub wykonanie usługi złej jakości oraz niekompletnej, gdy wyłączną winę za
powyższe ponosi Wykonawca.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
II.
Czy zgodzą się Państwo na wyłączenie do osobnego pakietu:
1. Załącznik nr 1b Pakiet nr 2 „Wykaz sprzętu medycznego” pozycji nr: 2,3,10,12,20,22,23,25 oraz 31?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
2. Załącznik nr 1b Pakiet nr 2 „Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego” pozycji nr: 13,14,15,16,17,18,19,20
oraz 55?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
3. Załącznik nr 1b Pakiet nr 1 „Wykaz sprzętu laboratoryjnego” pozycji nr:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,21,23,24,25,27,29,35,36,37,38,39,40 oraz 41.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z załącznika nr 1B do SIWZ z Pakietu nr 1 z
części dotyczącej sprzętu laboratoryjnego pozycji wyżej wymienionych i stworzenie odrębnego
pakietu dla tych pozycji. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1B do SIWZ
poprzez dodanie pakietu nr 10. Załącznik nr 1B do SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączniku do
niniejszego pisma.
4. Załącznik nr 1b Pakiet nr 1 „Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego” pozycji nr: 9,10,11 oraz 12,
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z załącznika nr 1B do SIWZ z Pakietu nr 1 z
części dotyczącej sprzętu rehabilitacyjnego pozycji wyżej wymienionych i stworzenie odrębnego
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pakietu dla tych pozycji. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1B do SIWZ
poprzez dodanie pakietu nr 11. Załącznik nr 1B do SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączniku do
niniejszego pisma.
5. Prosimy również o podanie (załącznik nr 1b Pakiet nr 1 „Wykaz pomp”) producenta i modelu
przedmiotowych pomp infuzyjnych.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pompy są producenta Ascora i Kwapisza. Z uwagi na dużą
ilość sprzętu Zamawiający nie jest w stanie podać modelu tych pomp. Modele dostępne są w
siedzibie Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:
1) pkt 3.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu medycznego w
ramach 11 pakietów szczegółowo opisanych w załączniku nr 1B do SIWZ Formularz Cenowy wraz z
wykazem sprzętu medycznego/aparatury.”
2) Pkt 3.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„3.2. Pakiet nr 1, 3, 4 ,5, 6, 7, 10 i 11 dotyczy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego
im. św. Ludwika w Krakowie zlokalizowanego przy ul. Strzeleckiej 2-2A.
Pakiet nr 2, 8 i 9 dotyczy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św Ludwika
Małopolskie Centrum Rehabilitacji w Radziszowie przy ul. Podlesie 173.”
3) ppkt 3.3.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„3.3.1 Częstotliwość przeglądów wyszczególniony jest w Załączniku nr 1B do SIWZ (dotyczy pakietu nr
1 -11)
4) Pkt 5. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania. (dotyczy pakietu
1 i 11):
5.1. Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określa
warunków udziału w postępowaniu.
5.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu z powodów określonych w art. 24 ust. 1 PZP.”
5) Pkt 6. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania (dotyczy pakietu 1 -11)”
6) Pkt 10.4. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„10.4. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę na każdą dowolnie wybraną część/pakiet
zamówienia (pakiet nr 1-11). Zamawiający nie ogranicza liczby części/pakietów, na które może złożyć
ofertę jeden Wykonawca. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę na wybraną przez siebie
cześć/pakiet zamówienia, wszystkie złożone przez niego oferty na tę cześć/pakiet zamówienia
zostaną odrzucone. , Wykonawca ponosi wszelkie koszty jej przygotowania i złożenia.”
7) Pkt 10.12. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„10.12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób:
a)nazwa i adres Wykonawcy,
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adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul.
Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, z napisem: „Usługa na przeglądy, konserwacje oraz naprawy
sprzętu medycznego”, znak sprawy: DZP.271-21/19, nie otwierać przed 25.07.2019r. przed
godziną 10.00.
8) Pkt 11.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„11.1. Ofertę należy złożyć w terminie do 25.07.2019r do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2,
31 – 503 Kraków.
9) Pkt 11.2. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„11.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 25.07.2019r o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.
w Pokoju Umów i Zamówień Publicznych przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie.”
10) Pkt. 19.1. SIWZ który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach 11 pakietów. Każda z
części zamówienia będzie rozpatrywana osobno. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie
wybrany pakiet / pakiety”
11) §4 ust. 3 projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ ), który otrzymuje brzmienie:
„3. Faktury należy dostarczać na adres:
a) w zakresie pakietu nr 1, 3,4,5,6,7,10,11: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św.
Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
b) w zakresie pakietu nr 2, 8, 9: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w
Krakowie, ul. Podlesie 173, 32-052 Radziszów”

Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowią
integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia.

Załączniki:
 Poprawiony załącznik nr 1B do SIWZ w zakresie pakietu nr 1
 Dodane Załączniki nr 1 B do SIWZ w zakresie pakietów 10 i 11.
Otrzymują:
 strona internetowa Zamawiającego
 a/a
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