
Świętochłowice, 13.08.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  postępowania  na  zakup  i  dostawa  sprzętu  i  wyposażenia  na  potrzeby  Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego, Sali Cięć, Sali Porodowej i Oddziału Neonatologicznego w ramach
realizacji  projektu  dofinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  (Europejski  Fundusz
Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i
zdrowotna  dla  działania:  10.1.  Infrastruktura  ochrony  zdrowia  pn.  „Poprawa  jakości  i
dostępności do świadczeń ochrony zdrowia w ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. poprzez zakup
sprzętu  i  wyposażenia  dla  Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,  Sali  Cięć,  Sali  Porodowej  i
Oddziału Neonatologicznego, wraz z modernizacją pomieszczeń Sali Cięć i Bloku Porodowego
celem dostosowania do wymagań nowego sprzętu.”, znak sprawy 21/ZA/18

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1
W celu  zapewnienia  równego  traktowania  stron  umowy  i  umożliwienia  wykonawcy  sprawdzenia
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w §4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na
rozpatrzenie reklamacji.

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Czy w  celu  miarkowania  kar  umownych  Zamawiający  dokona  modyfikacji  postanowień  projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy wskazanej w § 3
ust. 1 w przypadku  niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu umowy lub gdy
Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy albo ją wypowie z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca.

b) w wysokości  0,5% wartości brutto  wadliwego przedmiotu umowy wskazanej w § 3 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia  w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na wolny od
wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy.

c) w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy wskazanej w § 3 ust. 1
za  każdy  dzień  opóźnienia  w  wykonaniu  serwisowania  lub  braku  reakcji  na  reklamacje
Zamawiającego zgłoszone w trakcie okresu gwarancji,  jednak nie więcej niż 10% wartości
brutto reklamowanego przedmiotu umowy.
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Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany §5 ust. 1 wzoru umowy. §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w §3 ust 1  w przypadku
niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu umowy lub gdy Zamawiający
lub Wykonawca odstąpi od umowy albo ją wypowie z powodu okoliczności, za które odpo-
wiada Wykonawca.

b) w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w §3 ust 1 za każdy dzień
opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, jed-
nak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w §3 ust 1 .

c) w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w §3 ust 1 za każdy dzień
opóźnienia w wykonaniu serwisowania lub braku reakcji  na reklamacje Zamawiającego
zgłoszone w trakcie okresu gwarancji, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmio-
tu umowy wskazanej w §3 ust 1 .”

Pytanie 3
Prosimy Zamawiającego do zmniejszenia kar umownych zawartych w §5 ust 1b) do 0,5% wartości
towaru dostarczonego z opóźnieniem.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4
Prosimy Zamawiającego do zmniejszenia kar umownych zawartych w §5 ust 1c) do 0,5% wartości
towary którego dotyczy opóźnienie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5
Prosimy Zamawiającego o naliczanie  kar  umownych zawartych w §5 ust.  1a)  od wartości  towaru
którego dotyczy opóźnienie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6
Prosimy Zamawiającego o zmianę  §3  ust  6  na  następujący:  „Wykonawca nie  może dokonać  cesji
wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody
Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r.
(Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni
od  dnia  otrzymania  wezwania  Wykonawcy  do  zapłaty,  Wykonawca  ma  prawo  dokonać  przelewu
wierzytelności  zgodnie z  art.  509 k.c.  a  zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym
strony traktują, jako nieistniejące.”
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Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  rezygnację  z  konieczności  dostarczenia  sprzętu  zastępczego  w
przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?
Obowiązek taki  ciążący na wykonawcy powoduje,  iż zobowiązany jest  on do posiadania na stanie
dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie
oferty.  Rezygnacja  z  tego  zapisu  pozwoli  wykonawcy  przedstawić  ofertę  najkorzystniejszą  pod
względem finansowym.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8
Wzór umowy, par. 6 ust. 2 - Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę
wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub
poprzez rozmowę telefoniczną?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9
Wzór umowy, par. 6 ust. 2 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny
jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas
importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia
roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni. W związku z
powyższym czy Zamawiający dopuści (w okresie gwarancji): Czas naprawy bez konieczności wymiany
części do 5 dni roboczych, czas naprawy do 7 dni roboczych w przypadku konieczności wymiany
części?

Odp.:  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydłużenie  terminu  wykonania  naprawy  pod  warunkiem
udokumentowania konieczności  importu części  zamiennych spoza UE dla każdego indywidualnego
przypadku.

Pytanie 10
Wzór umowy, Par. 10 - W naszej ocenie zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Na rynku
wyrobów  medycznych  przyjęło  się,  iż  wysokość  kary to  0,1-0,2% za  dzień  zwłoki  w wykonaniu
zamówienia/usunięcia  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  gwarancji  oraz  10%  w
przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  W związku z tym prosimy o obniżenie oraz
ograniczenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 11
Prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu płatności do 45 dni od daty otrzymania faktury.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka w pkt 6.4. SIWZ w zapisie „Wykazu
wykonanych/wykonywanych minimum trzech dostaw zamawianych leków dla każdego pakietu”
Prosimy Zamawiającego o zmianę na:
„Wykazu wykonanych/wykonywanych minimum 3 dostaw sprzętu medycznego dla każdego pakietu”

Odp.:  Zamawiający potwierdza zaistnienie omyłki pisarskiej.  Zamawiający dokonuje korekty treści
SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 13
Prosimy Zamawiającego o zmianę §4 ust. 3 wzoru umowy na:
„W przypadku stwierdzenia  w trakcie  odbioru  wad Zamawiający niezwłocznie  powiadamia  o  tym
Wykonawcę,  który  rozpatrzy  reklamację  dotyczącą  wad  w  ciągu  48  godzin  w  dni  robocze od
otrzymania powiadomienia”

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany §4 ust. 3 wzoru umowy. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie
„3. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad Zamawiający niezwłocznie powiadamia o
tym Wykonawcę,  który rozpatrzy reklamację dotyczącą  wad w ciągu 48 godzin  (liczone w
dniach roboczych) od otrzymania powiadomienia.”

Pytanie 14
Prosimy Zamawiającego o zmianę §4 ust. 6 wzoru umowy na:
„W  przypadku  nie  usunięcia  przez  Wykonawcę  zgłoszonej  wady  w  wyznaczonym  terminie,
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko, po uprzednim
pisemnym  powiadomieniu  Wykonawcy.  Usunięcie  wady  nastąpi  u  autoryzowanego  dystrybutora
sprzętu. Wartość  kosztów  związanych  z  usunięciem  w/w  wad  zostanie  potrącona  z  należności
przysługującej Wykonawcy.”

Odp.:  Zamawiający dopuści taką możliwość pod warunkiem wykazania istnienia więcej niż jednego
autoryzowanego dystrybutora - w celu uniknięcia praktyk monopolistycznych.

Pytanie 15
Prosimy Zamawiającego o zmianę §5 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy na:
„w  wysokości  5% wartości  brutto  przedmiotu  umowy  wskazanej  w  §3  ust  1  w  przypadku
niewykonanego  lub  nienależycie  wykonanego  przedmiotu  umowy  lub  gdy  Zamawiający  lub

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 34 520 000,00



Wykonawca  odstąpi  od  umowy  albo  ją  wypowie  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada
Wykonawca.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16
Prosimy Zamawiającego o zmianę §5 ust. 1 pkt b i c wzoru umowy na:
„b) w wysokości 1% wartości brutto sprzętu, którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień opóźnienia w
dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad.
c) w wysokości 1% wartości brutto sprzętu, którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień opóźnienia w
wykonaniu serwisowania lub braku reakcji na reklamacje Zamawiającego zgłoszone w trakcie okresu
gwarancji”

Odp.: Zgodnie z SIWZ i odpowiedzią na pytanie 2.

Pytanie 17
Prosimy Zamawiającego o zmianę §6 ust. 2 wzoru umowy na:
„W  ramach  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  naprawić  lub  wymienić  na  wolny  od  wad
zgłoszony sprzęt  w terminie  wspólnie  uzgodnionym przez  strony Umowy,  nie  dłuższym  niż 5 dni
roboczych od daty wezwania drogą telefoniczną na nr …........................”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18
Prosimy Zamawiającego o zmianę §6 ust. 4 wzoru umowy na:
„Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i  osób trzecich za sprawne działanie
przedmiotu  umowy  i  ewentualne  szkody  wynikające  z  jego  działania.  Wykonawca  nie  ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze złego użytkowania przez Zamawiającego”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 34 520 000,00


