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Wyjaśnienia nr 1

na dostawę śródotoeiłjr:'"i5:"il:*"r'J[l.Y"H,l:ii:ffTi"T",#?.,,, 
" 

n" potrzeby

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w dniu 22,05.2OI7r, uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie Ll DoĘczy Załącznika nr 7, Formularz ofertowy, G pkt 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia testów specjalistycznych.
Wyjaśniamy, że nie ma potrzeby wykonywania testów specjalistycznych, które są wykonywane przez
akredytowane firmy w szczególnych przypadkach np. na zlecenie COK itp.. Wiązą się z tym równiez
dodatkowe wysokie koszty, które należy w|iczyc w cenę przedmiotu zamówienia. PodkreŚlamy, że
przy uruchomieniu jak i na etapie gwarancji w pełni wystarczające są testy akceptacyjne, które
potwierdzają parametry techniczne przedmiotu zamówienia i tym samym dopuszĆzają aparat do
dalszej eksploatacji.
odpowiedź: Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu przeprowadzenia testów specjalistycznych,
podtrzymuje zapisy SIWZ. Testy specjalistyczne są wymagane przez Wojewódzką Stację Sanitarno -
Epidemiologiczną w Poznaniu oraz niezbędne w ocenie czy aparat jest bezpieczny dla pacjentów.
Pytanie 2: Dotyczy Załącznika nr 7, Formularz ofertowy, H pkt 3
proponujemy termin naprawy do 3 dni roboczych (bez wymiany częŚci) i 7 dni roboczych
(w przypadku wymiany części sprowadzanych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.
Wyjaśniamy, że czas naprawy zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych
uszkodzeń, taka naprawa moze potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego
uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu
na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuza się o termin sprowadzenia danej częŚci z zagranicy, a

więc o czas transportu,
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
pytanie 3= Dotyczy Załącznika nr 7, Formularz ofertowy, H pkt 5 oraz Załącznika nr 4, Umowa §5
ust 4. Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia nowego urządzenia przy
awariach trwających powyzej 7 dni, Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce
specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma mozliwoŚci dostarczenia nowego
aparatu, w tak krótkim czasie, gdyz wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na

eksploatowanie aparatu, Uruchomienie nowego aparatu RTG z ramieniem jest mozliwe po

Ńcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i

eksploatówanie aparatu, co wiąze się z długim okresem oczekiwania, który może wynieŚĆ nawet do
miesiąca, ą w tym ezasie można juz naprawiĆ uszkodzony system. W związku z powyzszym, bardzo
prosimy o przychylenie się do naszej proŚby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia nowego
urządzenia, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4z Dotyczy Załącznika nr 4, Umowa §6 ust 1 pkt 1

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary w przypadku opÓŹnienia w wykonaniu plzez
Sprzedającego wymienionych czynności do 0,2o/o wartoŚci brutto przedmiotu umowy. Zwracamy
i.lwagę, ze kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów takze
Wykonawcy, prosimy o okreŚlenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla WykonawcyI za
odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn lezących po stronie Zamawiającego.
W związku z powyższym prosimy o zaakceptowanie powyzszej propozycji.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6; Zwracamy się z proŚbą o wydłuzenie terminu rea|izacji zamówienia do 56 dni od daty
podp,isania umowy,. Zamawiający okreŚlił termin realizacji zamówienia na 28 dni od daty złozenia
zamowienia; wyjaśniamy, że w przypadku tak specjalistycznego aparatu rentgenodiagnostycznego,
jakim jest aparat RTG z ramieniem C ten termin jest niewystarczający. Przedmiot zamówienia
produkowany jest przez prod qcenta zag ran lcznego zgodnie
z konfiguracją okreŚloną przez Zamawiającego (przyszłego uzytkownika), a więc pod konkretne
zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niz po wyborze oferty i podpisaniu
umowy przez Strony, a więc termin zaproponowany przez Zamawiającego jest zdecydowanie za
krótki. W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez
wyrazenie zgody na termin realizacji zamówienia przynajmniej 56 dni.
OdpowiedŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia do 56 dni od daty
podpisania umowy.

Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu ale
nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
nie przedłuŻa terminu składania iotwarcia ofert - termin ten wyznaczony na 24.05.2oL7
r. ;iozostaje bez zmian.
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