Kraków, dn. 23.03.2018r.

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-1/18
Przetarg nieograniczony pn. Roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. „Utworzenie Małopolskiego
Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2”

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:
Pytania I
1.
W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń równoważnych, w
stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie, że jako
równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań
projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich
funkcji.
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 3.8 SIWZ Zamawiający, informuje iż wykreśla z SIWZ i jej załączników wszystkie nazwy własne, znaki
towarowe, pateny, pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę.

Natomiast na etapie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne po spełnieniu
warunków określonych w projekcie umowy. W szczególnosci zgodnie z par. 4 ust. 4:
„Wykonawca ma obowiązek stosować materiały określone w Projekcie o parametrach zgodnych ze SIWZ,
dokumentacją projektową. Akceptacja materiału przewidzianego do zastosowania będzie udzielana przez Nadzór
Inwestorski oraz przedstawiciela Zamawiającego przed jego wbudowaniem, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
kompletnej karty zatwierdzeń materiałowych. Karty te sporządza Wykonawca na podstawie dołączonych atestów,
certyfikatów i innych wymaganych świadectw jakości. Materiały zamienne w stosunku do przedstawionych w SIWZ i
dokumentacji projektowej będą musiały spełniać wszystkie wymagania techniczne, jakościowe i estetyczne które są
określone w SIWZ i dokumentacji projektowej. Dodatkowo prawo do akceptacji do zastosowania materiałów
zamiennych będzie miał Zamawiający oraz Projektant. W każdym przypadku obowiązek wykazania równoważności
dla materiałów zamiennych w stosunku do projektowanych spoczywa na Wykonawcy.”
2.
Prosimy o modyfikację postanowień umowy poprzez ustalenie, w razie zgłoszenia wad/ usterek w okresie
gwarancji i rękojmi, jak też wad/ usterek w trakcie dokonywania poszczególnych odbiorów robót budowlanych,
Wykonawca przystąpi do ich usuwania niezwłocznie, z uwzględnieniem możliwości technologicznych Wykonawcy, oraz
że termin usunięcia zgłoszonych wad/usterek nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony, z uwzględnieniem
charakteru wady/usterki i możliwości technologicznych Wykonawcy.
Odpowiedź:
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Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację. Stosowne uregulowania zawiera projekt umowy (w
szczególności par. 20 i 21).
3.
Prosimy o potwierdzenie, że według zapisów § 3 ust. 1 lit. q Wykonawca nie musi zapewnić codziennej
obecności Kierownika budowy na placu budowy.
Odpowiedź:
Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych
stanowiących przedmiot Umowy.
4.
Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej, o której mowa w § 23 ust. 1 lit. a do np. 0,01%, lit. b, e – i, kt do np. 100,00 zł, , lit. d do np. 5%, lit. j do np. 0,01%. Jednocześnie prosimy o modyfikację poprzez zastąpienie
sformułowania opóźnienie, zwrotem „zwłoka” w każdym przypadku.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikacje ust. 1 w par. 23 projektu umowy.
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów przedmiotu umowy wynikającego z harmonogramu rzeczowofinansowego oraz za opóźnienie w dotrzymaniu terminu zakończenia umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,
b. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku nie utrzymania należytego porządku na terenie
budowy lub nie usunięcia odpadów w wysokości 500 zł za każdy przypadek,
c. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,01 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia, w
którym wady miały zostać usunięte zgodnie z umową,
d. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,
e. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości
5.000,00 zł za każdy przypadek,
f. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek,
g. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokości 3,000,00 zł za każdy przypadek,
h. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie wskazanym przez
Zamawiającego - w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek.
i. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 10.000,00
zł za każdy przypadek, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;
j. w przypadku dokonania cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego – w wysokości 0,08% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy;
k. w przypadku nieprzestrzegania ustalonych warunków bhp lub ppoż, wysokości 500,00 zł,
za każdy stwierdzony przypadek ,
l. za realizowanie Przedmiotu Umowy przez podwykonawców, co do których nie ma zgody Zamawiającego, –
w wysokości 10.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;
m. za udzielenie wywiadu lub przekazanie informacji na temat Inwestycji do mediów bez uprzedniej zgody
Zamawiającego – wysokości 3.000,00 zł za każde zdarzenie;
n. w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii aktualizacji polisy ubezpieczeniowej w terminie wynikającym z
Umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
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o. nieobecność przedstawiciela Wykonawcy na naradach i spotkaniach koordynacyjnych w wysokości 500,00 zł za
każdy przypadek,
p. naruszenie obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 25, w wysokości 1.000,00 zł, za każdy
przypadek.
q. w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w przewidzianym terminie któregokolwiek wskazanego przez
Zamawiającego dowodu spośród dowodów wymienionych w § 7 ust. 7b) – w wysokości 300,00 zł (kara może być
nakładana po raz kolejny, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony Zamawiającego nadal nie przedkłada
wymaganego przez Zamawiającego dowodu),
r. W przypadku skierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonywania czynności wskazanych w § 7 ust.
7 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1.000,00 zł za każdą osobę, kara może być
nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej osoby, jeśli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdził, że
nadal nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
s. W przypadku braku współdziałania Wykonawcy z Zamawiającym w przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w § 7
ust. 7a) lub utrudniania przez Wykonawcę kontroli, o której mowa w § 7 ust. 7a), w kwocie 700,00 zł za każdy
stwierdzony przypadek braku współdziałania lub utrudniania kontroli.
t. W przypadku opóźnienia w przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu:
 harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w par. 19 karę umowną w
wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
 harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego w terminie określonym w par. 19
ust. 3, karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

5.
Prosimy o modyfikację postanowień umowy i ustalenie, że koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych jak
również koszty ich wymiany (np. źródeł światła w oprawach oświetleniowych, lub elementów podlegających
normalnemu zużyciu których konieczność wymiany wynika ze zwykłego zużycia, a nie istnienia w nich wad) w okresie
gwarancji będzie ponosił Zamawiający)
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje warunki gwarancji określone w par. 21 i 22 projektu umowy.
6.
Prosimy o modyfikację postanowień umowy i ustalenie, że płatność wynagrodzenia będzie się odbywała na
podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę zgodnie ze stanem zaawansowania robót, nie częściej
niż raz w miesiącu, jak też na podstawie faktury końcowej.
Odpowiedź:
Sposób płatności będzie się odbywał zgodnie z zasadami płatności opisanymi w par. 12 projektu umowy.
7.
Prosimy o potwierdzenie, że 2 letnim okresem gwarancji i rękojmi objęte są wszelkie materiały i urządzenia
dostarczone/ zamontowane przez Wykonawcę w toku wykonywania prac objętych przedmiotem nin. zadania
inwestycyjnego.
Odpowiedź:
Stosowne zapisy zawiera par. 21 ust. 1 i 2 oraz par. 22 ust. 1 projektu umowy.
8.
Prosimy o modyfikację postanowień umowy i ustalenie, że obowiązek przeprowadzenia i koszty przeglądów
gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego w tym koszty ich organizacji ponosi Zamawiający, a Wykonawca
zobowiązany jest jedynie do uczestniczenia w nich.
Odpowiedź:
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Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję zmian.
9.
Prosimy o potwierdzenie, że koszty związane z przeglądami i serwisowaniem urządzeń, które podlegają
takiemu obowiązkowi (tj. np. windy, oświetlenie awaryjne, systemy oddymiania, wentylacja) na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów, jak też są wymagane przez producenta tych urządzeń obciążają
Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza powyższych informacji.
10.
Prosimy o potwierdzenie, że jest możliwe zgłoszenie podwykonawców na etapie realizacji inwestycji, a nie
wskazanych w ofercie ani w umowie.
Odpowiedź:
Tak, jest możliwe, przy czym udział podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia będzie uzależniony od
spełnienia wymogów wynikających z Ustawy Prawo zamówień publicznych w tym zakresie.
11.
W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m in. w
stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów
i urządzeń dla których podano nazwę
producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego
producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego
Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie,
że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów
i urządzeń posiadających parametry
tożsame z głównymi parametrami materiałów
i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są
konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 3.8. SIWZ „Zamawiający, informuje iż wykreśla z SIWZ i jej załączników
wszystkie nazwy własne, znaki towarowe, pateny, pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.”
Natomiast na etapie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne po spełnieniu warunków
określonych w projekcie umowy, w szczególnosci w par. 4 ust. 4.

Pytania II
Czy wyżej wymienione postępowanie obejmuje swoim zakresem również sprzęt medyczny?
m.in. lampy operacyjne, kardiomonitory, stoły operacyjne, pompy?
(SIWZ Krakow sw Ludwika\1SIWZ_zal.2_2A Dokumentacja, przedmiary\Przetarg GW załącznik 2_2A\Załącznik nr 2
Dokumentacja projektowa wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami\Projekt wykonawczy\PW Technologia
medyczna)
Odpowiedź:
Niniejsze postępowanie nie obejmuje swoim zakresem ruchomego sprzęt medyczny, lamp operacyjnych, kolumn oraz
mebli.
Zgodnie z Art. 38 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, proszę o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu.
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1. Dotyczy § 8 ust. 3 lit. a. tiret 5 projektu umowy – załącznika nr 4 do SIWZ
Wnosimy o usunięcie zapisu w brzmieniu:
„(…)
- okresu odpowiedzialności za wady, który nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy
wobec Zamawiającego,”
Wprowadzenie powyższego wymogu wykracza poza uprawnienia przysługujące zamawiającym na podstawie zapisów
ustawy Pzp. Zamawiający nie mogą mieć wpływu na kształtowanie relacji dwustronnych pomiędzy niezależnymi
podmiotami obrotu gospodarczego, jakimi są wykonawcy i ich podwykonawcy lub odpowiednio podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy. Obecnie istniejący zapis umowy zamyka drogę do wystąpienia w przetargu firmom, które chcą wziąć
na siebie koszty obsługi serwisowej wynikającej z przedłużenia okresu gwarancyjnego o czas potrzebny do spełnienia
wymogów SIWZ (lub dłuższy).
Jest to tym bardziej niezasadne, że Zamawiający niczym nie ryzykuje pozostawiając do decyzji Wykonawcy, jak długi
okres gwarancji chce zaoferować i jakie koszty w związku z tym planuje pokryć.
Zgodnie bowiem z umową odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa wyłącznie na Wykonawcy, a nie na wytwórcy
(producencie) danego urządzenia, zaś ewentualne roszczenia wykonawcy do producenta pozostają sprawą ich
wewnętrznych stosunków handlowych, znajdujących się poza zakresem regulacji umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję zmian.

2. Dotyczy § 8 ust. 3 lit. a. tiret 7 projektu umowy – załącznika nr 4 do SIWZ
Wnosimy o usunięcie ww. zapisu w brzmieniu:
„(…)
- zobowiązania Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i
wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo”,
jako że narusza on postanowienia ustawy Pzp, w których Ustawodawca wprowadził ograniczenia w zakresie
podwykonawców. Na wniosek zamawiającego wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie jakie części zamówienia
powierzy podwykonawcom. Na gruncie art. 6471 § 5 k.c. oraz na gruncie ustawy Pzp, a także na podstawie zapisu § 8
ust. 17 projektu umowy – załącznika nr 4 do SIWZ, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którym powierzy wykonanie przedmiotu zamówienia (jego części) oraz
solidarną odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za dostawy wykonane przez podwykonawcę / dalszego
podwykonawcę w ramach umowy, której przedmiotem są dostawy. Natomiast niczym nieuzasadnione jest żądanie
przedstawiania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę dokumentów, oświadczeń, czy wyjaśnień
dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.
Nie wynika to ani z przepisów prawa ani z przyjętych zwyczajów. To Zamawiającemu ustawa Pzp przyznaje prawo
wyboru, czy dopuszcza udział podwykonawców, czy nie oraz to jemu przyznano uprawnienie do nałożenia obowiązku
wskazania części zamówienia, z możliwością wyłączenia kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, w
których udział podwykonawców jest zabroniony (art. 36a. ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp). Natomiast nałożenie dodatkowego
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wymogu wskazanego w SIWZ przez Zamawiającego jest nieuzasadnione i jako sprzeczne z prawem bezskuteczne.
W żadnym wypadku nie ma Zamawiający możliwości wpływania na dwustronne stosunki handlowe wykonawców z ich
kontrahentami w tym podwykonawcami uczestniczącymi przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Jest tak tym
bardziej, że Wykonawca i tak ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu
przez podwykonawców, co przecież wynika z umowy.
Zamawiający nie może, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, uzurpować sobie prawa do arbitralnego
wkraczania w kontrakty niezależnych podmiotów gospodarczych nierzadko zresztą objętych klauzulami tajemnicy
handlowej i jako osoba trzecia żądać jakichkolwiek dokumentów, czy wyjaśnień dotyczących realizacji umowy zawartej
pomiędzy niezależnymi podmiotami obrotu handlowego. Jako, że to Wykonawca ponosi odpowiedzialność przez
Zamawiającym za wykonanie przedmiotu umowy, to on powinien być adresatem żądań Zamawiającego odnośnie
dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję zmian.

3. Dotyczy § 8 ust. 7 projektu umowy – załącznika nr 4 do SIWZ
Wnosimy o wprowadzenie następujących modyfikacji ww. zapisu:
„7. Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej
zmian bądź sprzeciw do ww. umowy lub jej zmian w przypadku gdy odpowiednio projekt takiej umowy lub projekt jej
zmian bądź umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany:
(…)”
Przytoczony zapis w dotychczasowym brzmieniu narusza postanowienia ustawy Pzp zawarte w art. 143b. ust. 1 ustawy
Pzp. Otóż, zgodnie z przywołanym przepisem, w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane ma obowiązek przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy. Natomiast niczym
nieuzasadnione jest nakładanie na wykonawcę obowiązku uzyskania akceptacji projektu umowy podwykonawczej
w przypadku realizacji zamówienia na dostawy. Natomiast w zakresie zadania 1 mieści się również dostawa
wyposażenia medycznego, stąd też konieczność zmodyfikowania ww. zapisu wzoru umowy tak, by odnosił się tylko do
tych umów podwykonawczych, których przedmiotem są roboty budowlane.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję zmian.

4. Dotyczy § 8 ust. 19 projektu umowy – załącznika nr 4 do SIWZ
Prosimy o zmianę ww. zapisu poprzez nadanie mu brzmienia:
„19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy odsunięcia każdej z osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy,
jeżeli narusza ona przepisy BHP, przepisy przeciwpożarowe lub jej zachowanie w inny sposób zagraża bezpieczeństwu
na terenie budowy.”
Wykonawca nie może „odsunąć” lub zmienić podwykonawcy posiadając z nim ważną umowę cywilnoprawną.
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Warunkiem zaprzestania wykonywania świadczeń przez taki podmiot jest uprzednie odstąpienie od umowy, którą to
czynność regulują stosowne przepisy KC oraz sama umowa. Zamawiający nie może oczekiwać, aby nastąpiło
wspomniane „odsunięcie” w sytuacji, gdy to nie on będzie ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za
nieuzasadnione odstąpienie. Należy również zaznaczyć, że Zamawiający nie może tak dalece ingerować w stosunki
dwustronne między wykonawcą i podwykonawcą. Możliwości jakie w tym zakresie daje ustawa Pzp dotyczą zasadniczo
kwestii rozliczeń i mają zabezpieczać zamawiającego przed podwójną zapłata za ten sam zakres umowy. Przepisy nie
przyznają zamawiającym prawa do kreowania szczegółowych postanowień umowy z podwykonawcą, a tym bardziej
do zastrzeżenia sobie prawa do żądania jej rozwiązania (odstąpienia).
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikacje § 8 ust. 3 lit. a. tiret 7 projektu umowy:
„Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania uwag, zastrzeżeń albo występowania do Wykonawcy z żądaniem
usunięcia określonej osoby spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej
upomnienia:
1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności,
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
3) nie stosuje się do postanowień umowy lub
4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady
BHP oraz przepisy przeciwpożarowe.”
5. Dotyczy § 22 ust. 9 projektu umowy – załącznika nr 4 do SIWZ
Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:
„9. W przypadku, gdy czas naprawy będzie dłuższy niż 7 (siedem) dni roboczych jeżeli naprawa nie wymaga
sprowadzenie części zamiennych z zagranicy i do 10 dni roboczych jeżeli zaistnieje taka konieczność, Wykonawca
zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć na okres przedłużającej się naprawy sprawne urządzenie zastępcze
umożliwiające jego pracę, nie zagrażając bezpieczeństwu i zdrowiu pacjenta. Powyższy wymóg dostarczenia sprzętu
zastępczego nie dotyczy tych elementów przedmiotu umowy, które są mocowane w sposób trwały.”
Należy pamiętać, iż szereg wyrobów składających się na przedmiot zamówienia ze względu na swą specyfikę
charakteryzuje się innymi właściwościami niż pozostałe. Ma to miejsce w przypadku niektórych towarów, które nie
mogą być w swobodny sposób zastąpione przy użyciu „urządzenia zastępczego”. Tak jest np. w przypadku kolumn, jak
też innych, które jako wyroby trwale przymocowane, będą indywidualnie dopasowywane do potrzeb użytkownika i
warunków panujących w miejscu ich używania. Z uwagi na to pozostawienie w umowie zapisu o możliwości ich
zastąpienia na czas naprawy innym urządzeniem, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikacje ust. 9 w par. 22 projektu umowy
„W przypadku, gdy czas naprawy będzie dłuższy niż 7 (siedem) dni roboczych jeżeli naprawa nie wymaga
sprowadzenie części zamiennych z zagranicy i do 10 dni roboczych jeżeli zaistnieje taka konieczność, Wykonawca
zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć na okres przedłużającej się naprawy sprawne urządzenie zastępcze
umożliwiające jego pracę, nie zagrażając bezpieczeństwu i zdrowiu pacjenta. Powyższy wymóg nie dotyczy
zastępczego sprzętu wmocowanego w sposób trwały.”
6. Dotyczy § 22 ust. 5 projektu umowy – załącznika nr 4 do SIWZ
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Wnosimy o dokonanie następujących modyfikacji ww. zapisu:
„5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady wyposażenia powstałe z przyczyn tkwiących w
wyposażeniu niewynikające z winy Zamawiającego i niespowodowane zdarzeniami losowymi.”
tak aby nadać mu brzmienie zbieżne z dyspozycją art. 578 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U.
1964 nr 16 poz. 93).
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję zmian.
7. Dotyczy § 22 ust. 6 projektu umowy – załącznika nr 4 do SIWZ
Wnosimy o dokonanie następującej modyfikacji ww. zapisu:
„6. W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnych napraw albo wymiany wyposażenia lub
poszczególnych części wyposażenia także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem
eksploatacyjnego zużycia wyposażenia lub jego części, z wyjątkiem części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów
zużywalnych, które Zamawiający nabywa sukcesywnie na własny koszt. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni
dostępność nabywanych każdorazowo przez Zamawiającego na własny koszt, części eksploatacyjnych, akcesoriów i
materiałów zużywalnych.”
Przy pozostawieniu pierwotnego brzmienia SIWZ niejasne byłoby kogo obciążają bliżej nieokreślone koszty materiałów
eksploatacyjnych i zużywalnych stosowanych do urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Takie koszty oprócz
znaczącego wzrostu ceny skutkować mogłyby zarzutami natury formalnej w stosunku do Zamawiającego, w sytuacji,
gdy np. dostarczone materiały jednorazowe i zużywalne, nie są uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia, a co za
tym idzie ich nabywanie (będące de facto świadczeniem okresowym) byłoby dokonywane z naruszeniem ustawy PZP.
Ponadto rozszerzenie gwarancji na materiały eksploatacyjne wielorazowego użytku i akcesoria zużywalne, mogłoby
doprowadzić do nadania Zamawiającemu uprawnienia skutkującego praktycznie nieograniczonym przedłużaniem
okresu gwarancji. To z kolei spowodowałoby że niemożliwe będzie skalkulowanie ceny oferty na poziomie
akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne
będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.
Proszę zwrócić uwagę, że elementy zużywalne ze swej natury nie podlegają naprawie w przypadku zużycia – muszą
wtedy podlegać wymianie - wobec tego zgodnie z brzmieniem art. 581 §1 k.c. gwarancja na te elementy musiałaby
biec od nowa, co z kolei oznaczałoby dożywotnią gwarancję na materiały zużywające się szybciej niż trwa gwarancja (2
lata).
Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana postawie Zamawiającego, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty,
bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość materiałów eksploatacyjnych zamawiający zamówi – jest ona
nieograniczona.
Wniosek Wykonawcy jest zasadny, w poprzednim pakiecie pytań już taką odpowiedź przewidywaliśmy. Materiały
eksploatacyjne (żarówki, filtry) – to z reguły jest koszt Inwestora.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycje modyfikacji.
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8. Dotyczy § 22 ust. 7 projektu umowy – załącznika nr 4 do SIWZ
Wnosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji ww. zapisu:
„7. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatne wykonanie usług serwisowych dla urządzeń dostarczonych
w ramach wyposażenia zgodnie z wytycznymi producentów w terminie wskazanym przez zamawiającego, ale nie
krótszym niż termin wynikający z ust. 8 umowy.”
Wprowadzenie powyższej zmiany jest konieczne ze względu na istniejącą sprzeczność w aktualnie obowiązujących
zapisach projektu umowy. Z jednej strony bowiem, na podstawie § 22 ust. 8 projektu umowy Wykonawca jest
zobligowany do usunięcia wady urządzenia (wykonania usług serwisowych) w czasie nie dłuższym niż odpowiednio 7
(siedem) lub 10 (dziesięć) dni, z drugiej zaś według postanowień § 22 ust. 7 będzie obowiązywał go bliżej
niedookreślony termin wyznaczony przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o ujednolicenie
powyższych postanowień zgodnie z niniejszym wnioskiem.
Usunięcie wady (naprawa) a usługa serwisowa wykonywana na sprawnym elemencie to dwie różne sprawy i mogą
mieć różne terminy. Wnosimy o utrzymanie zapisu bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższa propozycje modyfikacji.

Dotyczy Pozycja 8. Kardiomonitor – 1 szt.
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności kardiomonitor o następujących parametrach:
Kardiomonitor z możliwością pomiarów nieinwazyjnych i inwazyjnych z mobilnym modułem transportowym (do
monitorowania pacjenta podczas transportu z sali nadzoru poznieczuleniowego. Monitor pacjenta – ekran dotykowy
ok 5” max waga 1,5 kg łącznie z monitorem, szybkie zadokowanie i wydokowanie przy użyciu jednej ręki. Możliwy
transport z połączeniem bezprzewodowym Po naciśnięciu zwalniającego przycisku w stacji dokującej monitor
automatycznie przełącza się na bezprzewodowe połączenie z siecią. Stacja dokująca - ładuje jego akumulator. Cocpit
ekran dotykowy 17”- Centralne urządzenie systemu monitorowania, sprowadza istotne dane kliniczne do miejsca
opieki. Umożliwia integrację danych pacjenta w czasie rzeczywistym i aplikacji komputerowych, zapewniając w ten
sposób
dostęp
do
informacji
bezpośrednio
przy
pacjencie.
Kardiomonitor z modułami: EKG, pulsoksymetr, kapnograf, inwaz. Nieinwaz pomiar cisnienia, Dodatkowo pomiar
temperatury x2, pomiar OCZ, Monitor oddechu, rzut serca??
Prosimy o odpowiedź użytkownika – Zamawiającego.
Odpowiedź:
Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzętu medycznego.
Dotyczy lampy operacyjnej
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z funkcja światła endoskopowego o wartości 5% natężenie światła Ec
max?
Prosimy o odpowiedź Użytkownika – Zamawiającego.
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Odpowiedź:
Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzętu medycznego.

Dotyczy – wyposażenie Sali operacyjnej
1 .Prosimy Zamawiającego o uwzględnienie pompy strzykawkowej o następujących parametrach ;
Szybkość dozowania – 0,1-1500 ml/h; w zakresie 0,1 – 99,99 z rozdzielczością 0,01 ml/h
Bolus i dawka indukcyjna 0,1-1500 ml/h – dla strzykawek 50 ml-1500 ml/h ; dla strzykawek 5 ml -100 ml/h
Objętość dozowania – 0,1-9999,99 ml
Czas infuzji 1s-99:59:59
Zakres ciśnienia okluzji 11 progów w zakresie -150 mmHg-975 mmHg
Jednostki – ml, g, mg, mcg, ng, IU/min lub h
Biblioteka leków – lista do 40 leków z możliwością rozszerzenia do 2000 pozycji
Prosimy o odpowiedź Użytkownika – Zamawiającego.
Odpowiedź:
Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzętu medycznego.
2. prosimy Zamawiającego o uwzględnienie pompy infuzyjnej o następujących parametrach ;
Szybkość dozowania – 0,1-2000 ml/h: w zakresie 0,1 – 99,99 z rozdzielczością 0,01 ml/h
Wypełnienie drenu -0,1-2000 mlh
Objętość dozowania -0,1-9999,99 ml
Bolus -0,1-2000 ml/h , wartość domyślna 800 ml/h
Ciśnienie okluzji 11 progów w zakresie -150-975 mmHg
Detektor kropli lub praca bez detektora.
Pęcherzyki – regulacja wielkości pęcherzyka w zakresie 50-800 µl , 5 progów.
Jednostki – ml, g, mg, ng, mcg, U/min. lub h
Biblioteka leków – do 40 z możliwością rozbudowy do 2000 pozycji
Prosimy o odpowiedź Użytkownika – Zamawiającego.
Odpowiedź:
Przedmiot zamówienia nie obejmuje sprzętu medycznego.

Otrzymują:
✓ strona internetowa Zamawiającego
✓ a/a
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