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L.P. I58/2019

WYKONAWCY

DoL przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu medycznego: aparatu USG, analizatora

biochemicznego do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w BiaĘmstoku

(BZP/553893-N-20l9)

DziŃając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 zę zm.), udzie|am odpowiedzi nw. zapytania doĘczące

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

pod naTwą: ,,Dostawa sprzętu medycznego: aparatu aSG, analizatora biochemicznego do

Wojskowej SpecjalisĘcznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Białymstoku" :

Dotyczy Części I - aparat USG

1. Dotyczy Zał. nr 1 do SIWZ, Parametry techniczne aparatu usg, pkt 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy ultrasonograf o liczbie kanałów

przetwarzania wynoszącej min. 170 000? Uzasadnienie: Różnica pomiędzy wymaganą o oferowaną

wartością jest niewielka i nie wpływa na możliwości diagnostyczne. Tylko pozyffina odpowiedź

poavoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

ODP.: NIE DOPUSZCZA

2. DoĘczy Zał. nr 1 do SIWZ, Parametry techniczne aparatu usg, pkt 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy ultrasonograf cechujący się regulacją

wysokości konsoli w zakresie min. 10 cm? Uzasadnienie: Różnica pomiędzy wymaganą o oferowan{

wartością jest niewielka i nie wpływa na mozliwości diagnosĘczne, Tylko pozyĘwna odpowiedź

ponvoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

ODP.: NIE DOPaSZCZA

3. DoĘcry Zal. nr l do SIWZ, Parametry techniczne aparatu usg, pkt 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy ultrasonograf z zakłesem częstotliwości

głowic min. 2-16 MHz? Uzasadnienie: Zamawiający nie wymaga dostarczenia a takżę możliwości

rozbudowy o głowice w wyższym zakresie częstotliwości. Tylko poTyĘwna odpowiedź pozrvoli na

złożenię konkurencyj nej o feĘ,



ODP.: NIE DOPaSZCZA

4. DoĘcry Zał. nr 1 do SrWZo Parametry techniczne aparatu usgo pkt 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy ultrasonograf bez możliwości wyłączenia

bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci. Uzasadnienie: Tylko pozyĘwna odpowiedź

pozrvoli nam na ńożenie koŃurencyjnej oferĘ.

ODP.: NIE DOPUSZCZA.

5. DoĘcry Zał. nr 1 do SfWZo Parametry techniczne aparatu usg, pkt 28

Czy Zamawiający będzie wymagał i dopuści do zaoferowania głowicę elektroniczną urologiczną

dwupłaszczyznowąszerokopasmowązezmiennączęstotliwościąpracywzakresiemin.3.0 -9,0MHz,

zawierającą min. 120 flzycznych elementów oraz dającej pole obrazowania w Ębie B o kącie min

l 50o?

ODP.: NIE DOPUSZCZA.

6. DoĘczy Za\ nr 1 do SrWZ, Parametry techniczne aparatu usg, pkt 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy ultrasonograf bez możliwości rozbudowy

na dzięń składania ofert o bardzo cnlłe obrazowanie niskich i wolnych przepływów bez uĘcia

techniki dopplerowskiej z możliwością mapowania kolorem. Uzasadnienie: Tylko poz}tywna

odpowiedź ponvoli nam na złożenię konkurencyjnej oferty.

ODP.: NIE DOPaSZCZA

7. Dotycry Za\ nr 1 do SrWZo Parametry techniczne aparatu usg, pkt 34

Czy Zamawiający będzie wymagał i dopuści do zaoferowania wysokiej klasy ultrasonograf

z możliwością rozbudowy o głowicę microconvex o paśmie przenoszenia min. 4 - 8,5 MHz, min. 150

elementów orazkącie widzenia min. 1000?

ODP.: NIE DOPUSZCZA

8. DoĘcry Zał. nr 7 do SIWZ, Wzór umowy § 2, pkt 6

Czy Zamawiający celem doprecyzowania określi, co będzie podstawą wystawienia faktury? Prosimy o

uzupełnienie umowy o stosowny zapis.

oDP. TAK

1) § 2, ust. 6 umowy - zalącznik Nr 7 otrrymuje brzmienie: ,rStrony zgodnie ustalają, że po

dostarczeniu urządzeń objętych Umową oraz po spełnieniu wszystkich pozostĄch świadczeń

objęĘch Umową zostanie przeprowadzony przez Strony ich odbiór, potwierdzony pisemnym

protokołem podpisanym przez upowźnionych przedstawicieli kazdej ze Stron i dostarczeniem

dokumentów, o których mowaw §4 ust. 2 umowy . Protokół odbioru -bezzasttzeżeń stanowić

będzie podstawę do wystawieniaprzez Wykonawcę faktury VAT"

2) W § 2 umowy dodaje się ust. 7 rktóry otrrymuje brzmienie: ,,Jeżeli w toku cąmności odbioru

zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:



jeżeli wady nadają się do usunięcia - :uqlznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad,

jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z urządzenia zgodnie

zprzeznaczeniem, wówczas Zamawiający możę odstąpió od umowy,

jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, leczumożliwiająkorzystanie z urządzenia zgodnie

z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający ma prawo do żądania odpowiedniego obniżenia

ceny przedmiotu umowy.

3) W § 2 umowy dodaje się ust. 8, który otrrymuje brzmienie: ,, Wykonawcy nie przysługuje

wynagrodzenie zapraaę, materiĄ inarzędziaużyte do usunięcia wad".

9. DoĘcry Zał. nr 7 do SIWZ,Wzór umowy § 2, pkt 6

Czy Zamawiający jako dokument wymagany przy rea|izacji odbioru przedmiotu umowy zaakceptuje

fakturę wystawioną bez podpisu?

O D P. TAK Z amaw iaj qcy zaak c ept uj e wy st aw io nq faM ur ę b e z p o dpis u.

10. Dotycry ZaLnr 7 do SIWZ,Wzór umowy, § 7, pkt 2

Czy Zamawiający wyruża zgodę na modyfikację w/w zapisu na: ,,Strony mogą dochodzić na zasadach

ogólnych odszkodowania przev,ryższającego wysokośó kar umownych, z zastrzeżeniem, że

Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim

bezrvzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności

odszkodowawczej. \il pozostaĘm zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza

Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związkuo niezależnie od podstaw

prawnych dochodzonego roszczenia (w Ęm z Ętułu kar umownych) ograniczona jest do

wańości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korryści, utratę

prrychodów, utracone daneo utratę zyskówo utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy,

koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim

kontrahentom."?

ODP. Nie wyraża zgody

11. DoĘczyZał.nr 7 do SIWZ,Wzór umowy, § 9, ust.3

Czy Zamawiający vlyruża zgodę na modyFrkację w/w zapisu na: ,,Zamawiający zastrzega sobie

prawo do rcrvłiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zwłoki w terminowym

realizowaniu Umowy przel<raczającym 5 dni roboczych, licząc od daty określonej w § 2 ust. 4,

Umowy. Oświadczenie o rozrviązaniu będzie poprzedzone pisemnym pod rygorem niewźności

wezrvaniem do należytegol w Ęm terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu

dodatkowego. W takim przypadku Wykonawcy nie przysfuguje jakiekolwiek roszczenie, w tym

o nvrot ewentualnie poniesionych kosźów za wykonanie dostawy"?

ODP. TAK. Wyraża zgodę.

a)

b)

c)


