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Dotyczy: „Zakup mammografu dla Polikliniki Dąbrowskiej PRINN Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Dąbrowie Górniczej”.

Zamawiający informuje, że wykonawca/y zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o
wyjaśnienie treści WZ.
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
Dotyczy: załącznika nr 4 do WZ wzór umowy § 4 ust. 18
Prosimy o usunięcie z ust 18 pkt 1-5 i poprzestaniu na wymogu zawarcia umowy
licencyjnej. Zwracamy uwagę, że właścicielem praw autorskich do oprogramowania
serwisowego będzie, co do zasady, producent urządzenia – na którego markę składają się
globalni gracze. Oni udzielają licencji na używanie oprogramowania, a treść tych licencji
jest nienegocjowana. Szczegółowe wymogi dotyczące treści licencji ( takie jak w pkt 1-5)
mogą okazać się niemożliwe do zapewnienia przez podmioty, które oferują sprzęt nie
będąc jego bezpośrednim producentem. Przykładem podobnego działa byłoby ogłoszenie
przetargu na komputery z pakietem MS Office i opisem jak ma brzmieć licencja MS Office.
Odpowiedź
Zapisy umowy w paragrafie 4 ust. 18 pkt. 1-5 zostaną usunięte
Pytanie 2:
Dotyczy załącznika nr 4 do WZ wzór umowy § 8 ust. 4.
Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia
takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części,
oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest
wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem
ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.
Alternatywnie prosimy o zmianę zapisu na:
Po dwukrotnej, nieudanej naprawie części/elementu/podzespołu Wykonawca dostarczy nową wolną
od wad część/element/podzespół .

Odpowiedź:
Zapisy w paragrafie 8 pkt.4 zostaną zmodyfikowane zgodnie z propozycją.
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Pytanie 3
Dotyczy załącznika nr 4 do WZ wzór umowy § 8 ust.6
Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji.
Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być
wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. W związku z powyższym prosimy o
rezygnację z tego wymagania, lub jego modyfikację na poniższe brzmienie:
Jeśli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad w ramach gwarancji, nie dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze
naprawy w ciągu miesiąca od zgłoszenia usterki która uniemożliwia wykonywanie badań, Zamawiający jest uprawniony
do usunięcia wad w drodze naprawy bez upoważnienia sądowego na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując przy tym inne
uprawnienia przysługujące mu na podstawie prawa i umowy, w tym uprawnienie do naliczania kar umownych. Zamawiający
obciąży wykonawcę kosztami naprawy wraz z ustawowymi odsetkami od daty ich poniesienia.

Odpowiedź
Wzór umowy w paragrafie 8 pkt. 6 zostanie zmieniony i otrzyma brzmienie:
Jeśli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad w ramach gwarancji, nie dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze
naprawy w ciągu 21 dni od zgłoszenia usterki która uniemożliwia wykonywanie badań, Zamawiający jest uprawniony do
usunięcia wad w drodze naprawy bez upoważnienia sądowego na koszt i ryzyko Wykonawcy zachowując przy tym inne
uprawnienia przysługujące mu na podstawie prawa i umowy, w tym uprawnienie do naliczania kar umownych. Zamawiający
obciąży wykonawcę kosztami naprawy wraz z ustawowymi odsetkami od daty ich poniesienia.
Pytanie 4
Dotyczy załącznika nr 4 do WZ wzór umowy § 8 ust.5
Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż sprzęt medyczny standardowo podlega różnym naprawom i interwencjom
serwisowym w trakcie cyklu życia oraz z uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania, Wykonawca wnosi o
usunięcie lub modyfikację zapisu. Gwarancja na sprzęt medyczny powinna być nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu
upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe
odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie elementu lub istotnej naprawie w długim okresie gwarancji
powodowałyby sytuację, iż gwarancja na sprzęt medyczny nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania
urządzenia.
Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się na następującą modyfikację:
Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu, w miejsce elementu lub
modułu Sprzętu wadliwego, element lub moduł nowy, wolny od wad, lub dokonał istotnych napraw Sprzętu (podzespołu itp.),
termin gwarancji nie biegnie na nowo.

Odpowiedź:
Wzór umowy w paragrafie 8 pkt. 5 zostanie zmieniony i otrzyma brzmienie:
Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za
wadliwe podczas okresu gwarancji. Na wymienione wadliwe elementy termin gwarancji biegnie na nowo.
W trakcie gwarancji, czas naprawy sprzętu od momentu zgłoszenia usterki nie może przekroczyć 2 dni roboczych,
wyłączeniem sytuacji konieczności dostarczenia części zamiennych spoza terytorium RP, gdzie dopuszcza się czas naprawy
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do 5 dni roboczych. Pod pojęciem dni roboczych strony rozumieją dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.
Pytanie 5
Dotyczy załącznika nr 4 do WZ wzór umowy § 10 ust.7
Mając na uwadze PZP (art. 436 pkt 3 PZP) prosimy o wprowadzenie górnego limitu dla kar umownych w wysokości 10%

Odpowiedź:
Zapisy we wzorze umowy § 10 pkt. 7 pozostają bez zmian.
Pytanie 6
Dotyczy załącznika nr 4 do WZ wzór umowy § 14
Prosimy o dodanie możliwości zmiany umowy z uwagi na skutki pandemii:
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy
uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.
Uzasadnienie
Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmożonych starań w celu dotrzymania
zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb
sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego dostawców
i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw,
procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.

Odpowiedź:
Zapisy we wzorze umowy § 14 pozostają bez zmian.
Pytanie 7
Dotyczy załącznika nr 4 do WZ wzór umowy § 1 ust. 4
Przedmiot Zamówienia określa odpowiedzialność Dostawcy za odbiory higieniczno-sanitarne. Dostawca nie jest stroną w
relacji ze stacją Sanepidu. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zapis alternatywny o poniższej treści:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy oraz
przepisami, w tym regulującymi bezpieczeństwo użytkowników i higieniczno- sanitarnymi. Dostawa obejmuje dostarczenie
kompletu dokumentacji niezbędnej do przedłożenia w stosownych instytucjach w celu dopuszczenia urządzenia do
eksploatacji.

Odpowiedź:
Zapisy we wzorze umowy w § 1 pkt. 4 zostaną zmodyfikowane zgodnie z propozycją.
Pytanie 8
Dotyczy załącznika nr 4 do WZ wzór umowy § 1 ust. 5
W związku z pytaniem nr 7, czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie wymogu (punktu) w całości.
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Odpowiedź:
Punkt 5 w § 1 zostanie usunięty w całości.
Pytanie 9
Dotyczy załącznika nr 4 do WZ wzór umowy § 4 ust. 7
Urządzenie przechodzi na zamawiającego po podpisaniu protokołu dostawy. Czy zamawiający zgodzi się na usunięcie ust. 7
w całości. Ubezpieczenie transportowe nie stanowi, z punktu widzenia niniejszego postępowania, żadnej wartości dodanej dla
Zamawiającego.

Odpowiedź:
Punkt 7 w § 4 zostanie usunięty w całości.
Pytanie 10
Dotyczy załącznika nr 4 do WZ wzór umowy § 4 ust. 12
Zwracamy uwagę na błąd formalny. Protokół instalacji i uruchomienia stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści na poniższą:
Instalację uważa się za zakończoną w chwili, podpisania Protokołu odbioru końcowego urządzenia, którego wzór stanowi
Załącznik nr 3 do umowy.

Odpowiedź:
Zapisy we wzorze umowy w § 4 pkt. 12 zostaną zmodyfikowane zgodnie z propozycją.
Pytanie 11
Dotyczy załącznika nr 4 do WZ wzór umowy § 4 ust. 13
W związku z pytaniem nr 7 czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ust. 13 w całości.

Odpowiedź:
Punkt 13 w § 4 zostanie usunięty w całości.
Pytanie 12
Dotyczy załącznika nr 4 do WZ wzór umowy § 8 ust. 2
Prosimy o usunięcie ust. 2 w całości. Nieprzewidywalność otoczenia biznesowego oraz sytuacji międzynarodowej, a także
przepisów prawa powoduje trudność składania deklaracji o charakterze długo-okresowym. Tak skonstruowany zapis
wskazuje na czas nieokreślony rzeczonej deklaracji Dostawcy.

Odpowiedź
Wzór umowy w paragrafie 8 pkt. 2 zostanie zmieniony i otrzyma brzmienie:
2.

Po zakończeniu okresu gwarancji w przypadku, gdy Wykonawca będzie jedynym uprawnionym do
świadczenia serwisu pogwarancyjnego zobowiązuje się on do zawarcia umowy z Zamawiającym.
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Pytanie 13
Dotyczy Zał. Nr 1 Formularz ofertowy, Pkt. 70 tabeli nr 2
Czy Zamawiający dopuści stację opisową bez funkcjonalności wyświetlania obrazów mammograficznych typu:
 Pliki typu CAD
 tomosynteza
 MRI
 USG mammograficzne
Są to obecnie rzadko wykonywane w Polsce badania, które nie są wymagane jako funkcja mammografu w tabeli parametrów.
Pozostawienie wymogu niepotrzebnie podroży koszt stacji.

Odpowiedź
Formularz ofertowy zostanie zmodyfikowany
Pytanie 16
Dotyczy załącznika nr 4 do WZ wzór umowy
Prosimy Zamawiającego o zmianę nazw załączników zgodnie z etapami procesów dostawy. Załącznik nr 3 – Protokół
dostawy. Załącznik nr 2 – Protokół odbioru końcowego urządzenia i dopasowanie treści umowy do ww. nazw. Zamiast
Protokół Uruchomienia i Instalacji – Protokół Dostawy.

Odpowiedź
Nazwy załączników zostaną zmienione zgodnie z sugestią.
Pytanie 17
Dotyczy załącznika nr 4 do WZ wzór umowy § 9 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby niniejszy punkt otrzymał poniższe brzmienie:
Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi osobno dla etapu 1 i osobno dla etapu 2, w ramach dwóch odrębnych
faktur. Każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni, od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT i
dostarczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktur jest podpisanie Protokołu
Dostawy po wykonaniu etapu 1 oraz Protokołu Odbioru Końcowego po wykonaniu etapu 2. Za dzień zapłaty uznaje się
dzień obciążenia rachunku Zamawiającego

Odpowiedź
Wzór umowy w paragrafie 9 pkt. 3 zostanie zmieniony i otrzyma brzmienie:
Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi osobno dla etapu 1 i osobno dla etapu 2, w ramach dwóch odrębnych
faktur. Każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 60 dni, od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT i
dostarczenia jej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktur jest podpisanie Protokołu
Dostawy po wykonaniu etapu 1 oraz Protokołu Odbioru Końcowego po wykonaniu etapu 2. Za dzień zapłaty uznaje się
dzień obciążenia rachunku Zamawiającego
Pytanie 18
Dotyczy załącznika nr 4 do WZ wzór umowy § 4 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazanie własności urządzenia wraz z momentem podpisania Protokołu dostawy?
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Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodne na przekazanie własności wraz z momentem podpisania protokołu zdawczo –
odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu.
Pytanie 19
Dotyczy załącznika nr 4 do WZ wzór umowy § 4 ust. 5
W nawiązaniu do pytania 18. czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ustępu w całości?

Odpowiedź
Wzór umowy w paragrafie 4 pkt. 5 zostanie zmieniony i otrzyma brzmienie:
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za Mammograf lub jego składowanie w trakcie realizacji przedmiotu
umowy do momentu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego z dostawy i odbioru sprzętu.
Pytanie 20
Dotyczy załącznika nr 4 do WZ wzór umowy § 10 ust. 3
Prosimy o rozważenie możliwości obniżenia kar umownych z tytułu potencjalnych opóźnień wad i usterek przedmiotu umowy.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na poniższą treść ustępu:
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1 % kwoty brutto, o której
mowa w § 9 ust. 1 Umowy (określonej dla Etapu 2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji - za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego
do usunięcia wad i usterek do dnia potwierdzających ich wykonanie.

Odpowiedź
Zapisy pozostają bez zmian.
Pytanie 21
Dotyczy załącznika nr 4 do WZ wzór umowy § 16 ust. 2
Zwracamy uwagę na błąd piśmienniczy – brak słowa „Przepisy“ w zwrocie:
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Kodeksu Cywilnego.

Odpowiedź
Zapis zostanie zmodyfikowany zgodnie z sugestią.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, zamawiający dokonuje modyfikacji
załączników do WZ i wraz z niniejszymi odpowiedziami przekazuje zmodyfikowane załączniki
nr 1- Formularz Ofertowy i nr4 – Wzór umowy
Wprowadzone modyfikacje należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

