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Wyjaśnienia nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na dostawę aparatu USG dla Oddziału Leczenia Udarów Mózgu Wielospecjalistycznego
Szpita!a Miejskiego im. lózefa Strusia w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliśmy w dniu 0B.09.2016r. uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie L: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG w wielu
punktach znacząco przewyższającego minimalne wymogi podane przez Zamawiającego, który
w oferowanej głowicy liniowej wieloczęstotliwościowej do badań naczyniowych i małych narządów
posiada 4 wybieralne częstotliwoŚci? Pragniemy dodaĆ, iż 4 wybieralne częstotliwości w oferowanej
przez nas głowicy obejmują pełen zakres spektrum częstotliwoŚci i są wystarczające do
przeprowadzenia kazdego rodzaju badań.
Odpowiedźl Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 2l Zwracamy się z proŚbą o zmianę zapisu Załącznika nr 1 do SIWZ - H. GWARANCJA w
punkcie 5 oraz Wzoru umowy dostawy w §5 ust. 4 na: ,,Wykonawca zobowiązuje się do wymiany
uszkodzonej częŚci lub podzespołu aparatu będącego przedmiotem umowy na nowy, w okresie
gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii lub w przypadku niemozności dokonania
naprawy w terminie ostatecznym okreŚlonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa
w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuzszym niz 7 dni",
Wymiana na nowe całego urządzenia l w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów,
nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych
napraw danej częŚci, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy
po wystąpieniu okreŚlonej liczby awarii.
Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym
w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że
przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty,
posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia
pozostawienie ww zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka
poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co musiałoby zaskutkować znaczącym wzrostem
cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne takze dla Zamawiającego.
OdpowiedŹ= Zamawiający zmienia zapis §5 ust. 4 na następujący: Wykonawca zobowiązuje się do
wymiany głównych części (podzespołów) na nowe, w okresie gwarancji, w przypadku kolejnego
zgłoszenia uszkodzenia, gdy wcześniej w tych częŚciach (podzespołach) wystąpiły trzy istotne awarie.
Jednocześnie wykreśla z umowy z §5 ust. 5.

Poniewaz wyjaśnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treści ogłoszenia o zamówieniu i

nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
nie przedłuża termlnu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na 14.09.2016
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