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Wyjaśnienia nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na dostawę, montaż i uruchomienie nowego an9iografu wraz z niezbędną adaptacją
pomieszczeń Pracownl Serca i Naczyń WielospecjaIistycznego Szpitala przy ul.
Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w dniu 14.10,2019r. uprzejmie wyjaŚniam:
Pytanie 1: Dotyczv zał. nr 1, CzęŚĆ I, Wymagane parametry techniczne i użytkowe, pkt. 42
Prosimy o doprecyzowanie warunków oceny dla lamp rtg o pojemności cieplnej anody w zakresie od

=3MHUdo<6MHU.

Odpowiedźz Zamawiający popełniłoczywistą omyłką, punktujemy tylko wartość>6MHU.
Pytanie 2: Dotyczy zał, nr 1, CzęŚĆ I, Wymagane parametry techniczne i użytkowe, pkt. 47
Zamawiający wyma9a, aby kolimator oferowanego angiografu wyposazony był w ,,filtry
półprzepuszczalne klinowe". Czy Zamawiający zechce zmienić treśćtego parametru na ,,min. 1 filtr
półprzepuszczalny klinowy", co pozwoliłoby naszej firmie złożyćwazną ofertę? Obecny zapis
odpowiada specyfice zabiegów obwodowych.
Odpowiedź= Zamawiający wymaga minimum 1 filtr półprzepuszczalny klinowy.
Pytanie 3: Dotyczy zał. nr 1, CzęśĆI, Wymagane parametry techniczne i użytkowe, pkt. 66
Zamawiający wymaga zaoferowania monitora min. 2I" na zawieszeniu sufitowym w sali badań
umozliwiający prezentację obrazu ze stacji hemodynamicznej lub prezentacja tego obrazu na

monitorze opisanym

w pkt. 64 - w

przypadku zaoferowania monitora min,

55".
oferty.
Zwracamy uwagę, ze w pkt. 63 dopuszcza zaoferowanie rozwiązania z dwoma monitorami min. 27"
prezentację obrazu ze
hemodynamicznej.
m.in.
stacji
umozliwiającymi
pkt. 47 na:
zechce zmienić
treść parametru w
Czy Zamawiający
Monitor min. 2I" na zawieszeniu sufitowym w sali badań umozliwiający prezentację obrazu ze stacji
hemodynamicznej lub prezentacja tego obrazu na monitorze opisanym w pkt. 64 - w przypadku
zaoferowania monitora min. 55 lub na jednym z monitorów min. 27" opisanych w pkt. 64 - w
przypadku zaoferowania rozwiązania z dwoma monitorami min.27"?
Odpowiedź= Zamawiający dopuszcza prezentację obrazu w przypadku zaoferowanie monitora 55",
lub dwóch monitorów >27",
Pytanie 4: Dotyczy zał. nr 1, CzęśćI, Wymagane parametry techniczne i użytkowe
Pod ponizszą tabelą Zamawiający wymaga, aby dla potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych
wskazać dokument i stronę załączonych dokumentów, na której znajdują się informacje
potwierdzające
udzielone
odpowiedzi.
Dla uniknięcia ew. nieporozumień prosimy o potwierdzenie, ze jako dokumenty nalezy rozumieĆ dane
techniczne i instrukcje serwisowe producenta oraz oŚwiadczenia wykonawcy dla tych parametrów,
których potwierdzenia brak w dokumentach producenta - gdyż sytuacją normalną jest to, że częŚĆ
parametrów urządzeń moze nie znaleźćsię w dokumentach producenta.

Tak

sformułowany wymóg

uniemozliwia nam

złożenie waznej

odpowiedź= Zamawiający potwierdza, żE jako dokumenty nalezy rozumieĆ dane techniczne
instrukcje serwisowe producenta oraz oświadczenia wykonawcy dla tych parametrów.

pytanie 5: Dotyczy zał. nr 1, CzęśćI, Warunki gwarancji

oferowany zestaw, pkt. 5:

i serwis

pogwarancyjny na

Czy Zamawiający zechce skorygować oczywistą pomyłkę i zamienić słowo,,tomograf" na ,,angiograf"?
odpowiedź: Zamawiający koryguje oczywistą pomyłkę i zamienia słowo,,tomograf" na ,,angiograf".
Zmiana do umowy zostanie wprowadzona na etapie jej podpisywania.
'r",,^rffJackowiak
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Pytanie 6: Dotyczy zał. nr 2, §6 ust. 5
Czy Zamawiający rozważy zmianę § 6 ust. 5 wzoru umowy w ten sposób, aby odpowiedzialność
odszkodowawcza Stron na podstawie i w związku z umową była ograniczona, poprzez dodanie
kolejnego zdania w następującym brzmieniu:?

,,Każda ze Stron ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim
bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności
odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza każdej ze Stron
wynikająca z niniejszej umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych
dochodzonego roszczenia (w Wm z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy

netto.,f

,

OdpowiedŹ: Zamawiający nie wyraza zgody na powyzsze, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 7: Dotyczy zapisów SIWZ - rozdział XIII
Czy z uwagi na to, ze w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część
parametrów i funkcjonalnoŚci sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie

parametrów,

które

nie

są

prezentowane

w tych dokumentach dopuŚci ich potwierdzenie oŚwiadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną

autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia?
OdpowiedŹl Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów dopuszcza
oŚwiadczenia wykonawcy posiadające pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży
oferowanego przedmiotu zamówienia.

Ponieważ wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treściogłoszenia o zamówieniu
oraz nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty,

zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert
31.10.2019 r. pozostaje bez zmian.

- termin ten wyznaczony
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