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Szanowni Paristwo,

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

rnawiajqcego wplynqla pro6ba o wyjaSnienie zapisu specyfikacji
w postqpowaniu prowadzonym na podstawie przepisdw ustawy z

Uprzejmie informujemy, i2 do
istotnych warunk6w zam6wienia
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo wief Pulrlicznych (t.j. Dz. U.22017 r. poz.1579 z poin, zm.) w
trybie przetargu nieogran )/ nir: doposaienie o5rodka implantacji stynnulator6w i

t diagnostyczno-lerczniczy w SPZOZ w Siedlcach,defibrylator6w w nowoczesny
Tre(i wspomnianej prro5by jest na

Dotyczy Zadania 6, aparat do lania og6lnego :

ci blat do prisania1,. Pkt. 2 Czy Zamawiajqcy
Odpowiedi: Tak,

sklada ny (opuszczany)?

2. Pkt.3 Czy Zamawiajqcy
w aparat?
Odpowiedi: Tak,

plynnie regulowane 2 stopniowe oSwietlenie LED wbudowane

3. Pkt, 5 Czy Zanrawiajqcy opuSci wysokiej klasy aparat do znieczulenia z wbudowanvmi
reduktoramii z przylqczami do
Odpowiedl: Tak.

4. Pkt. 7 Czy Zamawiajqcy

tl

elektrycznym caiego systemu,
ekstremalnych i 90 min, w warun
O d pow i e d2: N i e. Zo rn aw i ajqcy uje zapis;y SlWZ"

i wysokieji klasy aparat do znieczulenia z awaryjnym zasilaniem
z wbudowanego akurnulatora, pnez 30 min, w warunkacn

h standardowych i)

5. Pkt.8 Czy Zamawiajqcy
pojemnik6w 1-,0 | z wyrniennymi
Odpowiedi: Tak,

puSci wbuclowany ssak in2ektorowy do podlqczenia dw6ch
ada mi?

6, Pkt. 11 Czy Zamawia dopuSci system ilutomatycznego utrzymywania minimalnego
stq2enia tlenu w mieszaninie
Odpowiedi:Tok.

j z N2O na pozionnie min.25%?

7. Pkt. 15 Czy Zamawiajqcy d puSci rurq do ewal<uacji bez mankietu ze specjalnymi otworami
Odpowiedi: Nie. Zomowiajqcy

SP ZOZ Siedlce, sporz, Robert

zymuje zapisy SIWZ.
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8. Pkt.18 Czy Tlamawiajqcy
ramieniu aparatu do znieczulenia
Odpowiedi: Tak.

puSci kolorowy ekran LCD o przekqtnej 1"5 cali umieszczony na

9. Pkt. 25 Czv zamawia dopuSci o wiele bardziej ergonomiczny tryb.iednoetapowy
przelqczania pomiqdzy trybem
Orloowiedi: Tok.

i mechanicznyrn wentylacji przy pomocy dlwigni ?

10. Pkt. 26 Czy Zamawiajqcy
producent i uniemo2liwia zfo2en
Odpowiedl: Tok.

zygnuje z tego wymogu? Jest to wym6g kt6ry spelnia tylko jeden
konkurencyjnej oferty

11,, Pkt.27 Czy

wdechu do wydechr"l

Odpowiedi: Tok.

Zamawiajq
w najczqSc

rlopuSci aparat do znieczulenia umo2liwiajqcy regulacjq stosunku
wykorzystywanym zal<resie od 2:1 do 1:8?

12. Pkt. 30 Czy Zamawiajqcy i regular:jq PEEP w zakresie wylqczony i 4-30 cmH2O?
O d powie d i: Ni e. Za m ow i ojqcy zopisy SIWT-.

13, Pkt. 40 Czy Zamawiajqcy p'rzyzna r6wnie2 1 pkt. za zaw6r APL z funkciq natychmiastowego
zwolnienia ciSnienia w ukladzie z skrqcenie zastawki do minimum? Opisane rozwiqzanie jest
pa ra metrem cha ra kterystycznym
Odpowied2: Tok.

a konkretnego producenta.

1-4. Pkt. 41 Czy ,Zamawiajqcy
posiada tylko jeden producent
zlo2enia ko n ku rencyjnej ofe rty.
Odpowiedi: Tok.

5 pk:t za napqd pneumatyczny? Napqd elektryczny
co zapis ten negatywnie wplywa na mo2liwoSi

zyzna r6wnie2
ir rynku, przez

15, Pkt. 43 Czv Zamawia ;zrezygnuje z punktowania tego wymogu? Jest to wym69, kt6ry
spefnia tylko jeden producent na aparat6w do znieczulenia.
O d powie d i : N i e. Za m ow iaj qcy zymuje zapisy SIWI.

16. Pkt. 44 Czy Zamawiajqcy
s-60%?

(zyzna r6wniel2 1 pkt za regulacjq czasu Plateau wdechu w zakresie

Odpowiedi: Nie. Zamowiajqcy zymuje zapisy SIWZ,

L7. Pkt.47 Czy Zamawiajqcy crpu5ci monitor o budowie modulowej, w technologii wymiennych
modul6w podtqczanych podcza pracy z aLrtomatycznq rekonfiguracjq ekranu uwzglqdniajqcq
pojawienie siq nowych par pomiarowych? Poprzez rrodul pomiarowy nale2y rozumiei
modul jedno lub wieloparame w postaci kostki wsuwany do ramy urzqdzenia.
Odpowiedi: Tok.

18. Pkt. 48 Czy Zamawiajqcy
bez pokrqtla?

Odpowiedi: Tak.

19. Pkt. 49 Czy Zamawiajqcy
3,5 godziny pracy?

obslugq menu ekranowego poprzez dotyk i przyciski , ale

ctpuSci kardiomonitor wyposazony w akumulator wystarczajqcy na

Od powie d i: N ie. Za m qwi ajqcy
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23, Pkt. 54 Czy Zamawiajqcy nuje z wy;pegu obliczed nerkowych?
Od pow i e di : N i e, Za nt aw i ojqcy zopi:;y SIW)?-.

24, Pkt.S8 Czy Zamawiajqcy izakres pomiarowy EKG 20-300 uderzefi/minutq?
Odpowiedi: Nie. Zomawiajqcy 'zym u.i e za pi:;y SIWZ..

25. Pkt. 62 Czy Zamawia
powtarzania do 4 godzin?
Od pow ie d i : N i e. Za m aw i oj qcy

dopusci automatyczny pomiar cisnienia z ustawiilnvm czasem

zymuje zapi:;y StW2i.

26. Pkt. 63 Czy Zamawiaj dopu6ci porniar saturacji i NtBp na
nego blokowania alarm6w saturacji

pomiaru TCtF, obliczernie T1/T4, TOF
50 Hz, Single Twitch?

- co 2 sekundy w

lej samej kodczynie bez
p<ldczas pomiaru? Zawsze

pomocy mechanosensora
z: ustawianyrni odstqpami

mo2liwo5i wlqczeniil automatyc
istnieje mo2liwoSi czasowego za zernia alarm6w dZwiqkowych.
Odpowiedi: Nie. Zomawiajqcy zymuje zopis;y SIWZ.

27, Pkt. 67 Czy Zamawia
piezoelektrycznego z mozliwo6c

dopuSci pomlar NMT przy

aulomatycznych ponriar6w, Teta
Odpowiedi:Tok.

28. Pkt. 74 Czy Zamawiaj przyzna takie L pkt. za kardiomonitor posiadajqcy mo2liwo5i
ustawiania jasnoSci ekranu i glo5n i alarm6w, ale bez zdefiniowanego oddzielnego trybu nocnego?
Odpowiedl: Nie. Zamowiojqcy muje zapisy SIWZ.

29. Dotyczy wzoru umowy .3ust.1
Chcieliby6my zwr6cii uwagq Za wiajqcego na fakt, i2 w 6wietle obowiqzujqcych przepis6w,
regulujqcych kwestiq odpowiedz (ci producelnta wyrob6w medycznych za u2ywanie aparat6w, a
w tym za mo2liwoSi wystqpienia ncydent6w medycznych, wszelkie naprawy i przeglqdy okresowe
urzqdzerl medycznycll pow byi wykonywan e przez przeszkolonych pracownik6w
auloryzowanego serwisu. Apa
urzqdzeniem, kt6rego uzywanie

t clo zniec:lulenia stanowiqcy przedmiot zam6wienia jest

pacjenta. Wykonywanie ich
przeszkolen ia,

Majqc na wzglqdzie Frowyzsze
przeprowadzenia szkolefi w
potwie rdzo ne ce rtyfikata m i,

O d pow ie di : Ta k, Za m aw ioj qcy

szczeg6lny wplyw na zapewnienie bezpieczefistwa i zdrowia
aw i przeglqdrlw serwisowych wymaga zaawansowanego

zwlacarny siq do Zamawiajqcego z pro6bq o odstqpienie od wymogu
napraw dostarczonych urzqdzenzakfesie wykonyry'y3p;;1 drrrbnych

w nastqpujqcy spos6b:
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'ikuje zapisy wzorLt umowy w $ ,3 ust. L,
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"W ramoch wynogrodzenia, o
d osto rczonych u rzqdze h, prze szk

mowa w 5 7 pkt J", Wykonawca dokona uruchomienia
personel obs;lugi i d'ostarczy instrukcje w iqzyku polskim. Szkolenrc

zostonie potwierdzone ce rtyfi kate m. " P rnedte&ykenaw€s@

p{eduee#te-urzqdzen+

30. Dotyczy wzoru urnowy r, 6 ust. 2
Prosimy o poprawienie oczywist j omylki pisarskiej w tre5ci par" 6 ust. 2. Tomograf

nrie jest przednriotem niniejszego postqpowania.
komputerowy,

wspomniany w treSci par, 6 ust. 2
O d pow ie dl: Zo m awi aj qcy wykreS ten zapis ($ ti ust. 2) ze wzoru umowy umowy.

31.. Dotyczy wzorru umowy ,5ust.8
Prosimy o odstqpierrie od okre5loneg;o w p,ar. 6 ust, 8" Urzqdzenia bqdqce przedmiotem

dostqpu do ich l<onfiguracji, diagnostyki i czynnoSci serwisowvchoferty czqsto posiadajq ogranicze
tam, gdzie nieprawidlowe p nie naprawy bq.dl ingerencja w parametry konfiguracyjne
moze wplynqi negatywnie na ja d ia gnostyc;znq urzqd:renia bqdl bezpiecze fi stwo jego pracy.

O d pow ie d i : N i e. Za ntaw i aj qcy zapi:sy SIW)! (wz6r umowy).

32. Dotyczy wzoru umov\ry . 5 ust. 11

dni roboczych, Przy zalo|eniu,2e vuykonanie diagno.styki nastqpi w ciqgu i. dnia roboczego w takich
przypadkach niemozliwe jest uko
czy Zamawiajqcy dopu6ci czas na
czq6ci zamiennych spoza polski

zamiennych spoza UE?

czenie napravvy w ci:asie 3 dni roboczych. W zwiqzku z powy2szym
awy do 5 dni roboczyr:h w przypadku koniecznoici sprowadzenia
iz dni roboczych w przypadku koniecznoici sprowadzenia czqSci

Od pow ie di : Ta k, Zo m aw i oj qcy ikuje zapisy wzoru umowy w $ 6 ust. 11_, w nastqpujqcy sposob:
" Moksymolny czas oczekiwania usuniqcie owarii s;trctny ustolajq no max 6 dN rabeeze 5 dni
robocze w przypadku koni i sprowadzen,io czQit:i zamiennych spozq potski i 7 dni robocze w
p rz.y pa d ku ko ni e czn oici s p row ad z nia czqici zomiennych spoza lJE, od momentu zgloszenio qwerii."

Praktyka rynkowa dowodzi, 2e

zamiennych spoza UE i dokonani

33. Dotyczy wzoru umowy
Z uwagi na specyfikri urzqdzefi

czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import czq6ci
ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydtuza czas importu od 2 do 4

5 ust. 14
ych, cz:ynno5ci serwisowe zapewne bqdq dokonywane, co

wynika z normalnej eksploatacji nia, W naszej ocenie przedtu2enie okresu gwarancji powinno
nastqpii nie o czas napraw, zapewne nastqpiq, a o czas przedlu2ajqcej siq naprawy ponad
terminy okre6lone w umowie. W
we wzorze umowy.

iqzku z powyzszyryl prosimy o wprowadzenie stosownych zmian

O d p owie d i : To k, Za m owi aj qcy 'fikuje zapisrl wzorLt umowy w S 6 ust. 1.4, w nostqpujqcy sposob:
"Czas noprdwy gwqr0ncyjnej, licz
dni."

od momentu zglo:;zenia, przedtu2ajqce.i okres gwaroncji- mox.7

Zadanie nr 3
SYSTEM DO SERCOWO-PIUCN SPIROERGOIM ETRYCZNYCH TESTdW WYSITKOWYCI{

m z gtowicq bez element6w mechanicznych i elektnonicznych, o
ci6n, na zmielnnej kryzie?

34, Czy Zamawiajqcy dopuSci sy
metodzie pomiaru oprartej o r62ni
Odpowiedi: Nie. Zamawiojqcy rzymuje zapisy SIWZ
tamowtd|qcy wymqgd systemu wielorazowq precyzyjnq turbinq spirometrycznq gwarontujqcq
wysokq dokladnoiC i powtar pomiarow, ktora nie wymogo stosowania przewodow
powietrznych. Nie dopuszczo y pneumotochogro.ficznej opierajqcej siq no pomiarze cisnieri na
elementach oporowlch, kt6re nie

SP ZOZ Siedlce, sporz, Robert

poiqdane w torze oddechowym pacjenta

4lStrona



35. Czy Zamawiajqcy dopuSci sys z glowicq ,o oporach <0,L2
O d pow ie d i: N ie. Za rn ow i oj qcy zaplsy SIWZ

36. Czy Zamawiajqcy dopuSci
zaleceniami?

tern wyposazony w pompq

Odpowiedi: Tok. Zomowiojqcy dostowQ rqcznej pompy
wymagajqcego dodotkowej kolibracji. Dlo,zwigkszenio
system zapewnial automdtyc proces kalibrocji zor6wno gozu

kPa/L?

3L do kalibracji rqcznej zgodnie z

kalibracyjnej 3L dla systemu
komfortu prqcy wymago oby
jak i objqtoici przy uiyciu

wbudowanej pompy out

37 . Czy Zamawiajqcy dopu5ci sys o rozdzielczo6ci porniaru 02: OI%?
O d powie d i: N ie. Zo rn ow i ajqcy rzymuje zapisy SIWZ

38. Czy Zamawiajqcy dopu6ci sy
Odpowiedl:Tqk.

rn z zakresem pomiaru CO2:O-1.3%?

39, Czy Zamawiajqcy dopuici
<100ms?

O d powie d i : N i e. Zo nt aw i oj qcy

40. Czy Zamawiajqcy dopuSci
przewod6w, bez przycisk6w do
czqstotliwo(ci p16bkrcwa nia i zasilanego 2xAA?
Odpowiedi: Nie. Zamowiojqcy
Zomowiojqcy wymctgo bezprze
wydruk6w EKG. Rozwiqzanie to
np. podczos fozy odpoczynku.
wymianq uszkodzonych pr

41,. Czy Zamawiajqcy dopu6ci sX.ern bez opcji
trakcie - okn,ozarejestrowanego badania w j

jest mo2liwa po zakoficzeniu aktu
w trakcie badania.
Odpowied2: Tok.

nego badania,

42. Czy Zamawiajqcy dopu5ci sys
mo2liwoSci przedlu2enia

Odpowiedl:Tak.

43. Dotyczy Zal. 5 wz6r umowy
Czy Zamawiajqcy wyraza
rzeczywistej nieprzekraczajqcej w
zgodq na uzupelniernie umowy
obowiqzujqcych przepis6w praw
tytulu naruszenia warunk6w ninie
wylqczeniem szk6d poSrednich,

interes6w przyszlych Stron kontr
nie jest wzbogacanie siq jednej
ewentualnych, niezantierzonych
Odpowiedi: Nie. Zomawiojqcy

parametrem czasu narastania analizatora CO2 (T10_90) :

zapi:sy SIW)l

m z modutem EKG bez mo2liwo6ci wymiany pojedynczych
x 64 mm x 28 mm, raradze: 160 g ,

ruku, o rozmiarach 110 mm

zapi:;y SIW)|
modulu okwizycji z whudowanymi przyciskami do

oiliwia utrwalenie zapi.su arytmii, gdy personet jest przy pacjencte,
przypadku awarii ro,zlqczony kobel pacjenta umoiliwia latwq

:Mo2liwoii przeglqdania na ekranie dotychczas
historii zapisu EKG od poczqtku testu? Taka opcja
ze wzglqdu na bezpieczefistwo pacjenta kt6ry jest

wynagrodzenia okre(lonego w S.... ,.,.umowy," Zaproponowana przez nas tre6i ma na celu zr6wnanie

z bie2niq o OdlegtoSci ruchomego pasa od podfo2a l_g cm, bez

na ograniczenie odpowiedzialno6ci Wykonawcy do szkody
rto5ci niniejs::ej Umowy, a tym samych czy Zamawiajqcy wyra2a
nowq nastqpujqca tre5ciq: "Z zastrzezeniem bezwzglqdnie
ewentualna odp<lrnriedziarnosi odszkodowawcza wykonawcy z

:rej Umowy jerst ograniczona do szkody rzeczywistei (z calkowitym
tym wszelkiclr utraconych zysk6w) do kwoty nie preekraczaiqcej

u w my5l zasady, iz cc'lem odpowiedzialno5ci odszkodowawczej
ony lecz usuniqcie uszczerbku, kt6ry mo2e powstili w wvniku

SP ZOZ Siedlce, sporz, Robert

rzen.

zapisy .SIWZ (wz6r u mowy).
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44. Dotyczy Zaf. 5 wz6r umowy
czy Zamawiajqcy wyra2a zgodq 

ira ograniczenie lqcznej wysoko6ci kar unnownych do l-0% wartoScibrutto umowy? WProwadz.enie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym
wy ko n a wco ; ;. .;#; ;.;;:" ft .;;,.';. r ;' lu Jil :i TJ,|.|,1?:'-;T ? 

"J-.!i-'il"u1,., J :T T 1l1:
oferty.

ymu.ie zopisy SIWZ (ruzor umowy).

45. Dotyczy Zal.5 wz6r umowy
Czy Zamawiajqcy wyraza na wprowadlzenie ponizej zaproponowanych zmian w umowie
odno6cie naruszenia praw wlasn
1. Wykonawca zobowiqzuje s

intelektualnej?
zwolnii z odpowierizialnoSci Zamawiaiqcego wobec roszczefi,

zarzucajqcych, ze urzqdzenia w sklad Pnzedmiotu umowy ("Frodukty,) bezpo5rednio
naruszajq prawa wlasno6ci intele tualnej os6b trzecich pod warunkiem, 2e Zamawiajqcy,
(a) przekaze Wykonawcy be zawiadomienie o roszczeniu, oraz
(b) udzieli Wykonawcy petnej i

obron ie przez roszczen iem, zawa
uryczerpujqcej inforrnacji i pomocy niezbqdnej Wykonawcy przy

(c) przeka2e Wykonawcy wylq
iu ugody w pnzedmi,ocie roszczenia lub uniknigciu roszczenia, oraz
kontrolq nad obronii, ugodq lub unikniqciem roszczenia.

Zamawiajqcego z tytulu jakiegok wiek r.szczenia o naruszenie wynikaiqcego w przypadku gdy takie
roszczenie wynika z: (a) za nia przez wyil<onawcq zgodnosci z projektami, specyfikacjami lub

sknrzystania przez \A/ykonawcq z informacji technicznych lub
instrukcjami Zamawiajqcego, (l:
technologii dostarczonych przez awia jqcego; (c) modyfikacji produkt6w przez Zamawiajqcego lubjego przedstawicieli, niezat ych przez Wykonawcq; wykorzystania produkt6w w spos6b inny

ukt6w lub :;tosownyrni pisemnymi instrukcjami produkt6w; (d)niz zgodnie ze specyfikacjami p

2. Zamawiajqcy zobowiqzuje s;i

ponosii koszt6w lub wydatk6w n
3. Wykonawca nie bedzie

wykorzystania Produkt6w wraz
naruszenia mozna bylo uniknqi

Wykonawca bqdzie rnial prawo,
do dalszego korzystania z

unikniqcia naruszenia lub (iii)
Produkt6w z chwilq zwr6cenia o
5. Odpowiedzialnofi odszko
zastosowanie do oprogramowani
podstawie umowy licencyjnej lub

roszczenia o naruszenie praw
przysluguje Zamawiajqcemu w pr

nie zawierarl jakiejkolwiek ugody w zwiqzku z roszczeniem ani
rachunek Wykonawr:y hez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
ial zadnego zobowiq;zania do zwolnienia z odpowiedzialnosci

z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeSli
proprzez u2ycie aktualnej niezrnienionej wersji kt6regokolwiek z

Produkt6w, lub wykorzystania ukt6w po tym, jak Wykonawca zalecil Zlarnawiajqcemu na pi(mie
zaprzestanie uzywania produkt :ze wzglqdu na zara)cane naruszenie; (e) niestosowania siq przez
Zamawiajqcego do zalecan harmonogrilm6w konserwacji oprogramowania i sprzqtu
Komputerowego oraz instrukcji o ub niewprowadzenia obowiqzkowych dzialafi (bezpieczeristwa).
4, W przypadku wniesieni roszczenia z: tytulu naruszenia praw wlasnoSci intelektualnej

dle wlasnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiajqcemu prawa
ktrlw, (ii) zastqpienia lub zmodyfikowania produkt6w w cetu
r6cenia Zamawiaiqr:ernu proporcjonalnej czqSci ceny nabycia

zwolnienia zroszczert w przypad
rmowy nabycia zawartr:j z takq osobq tr;zeciq, uprawniony jest do
takich narusze6,

6, Zamawiajqcy zobowiqzuje s nie dodawai, usuwai lub zmieniai jakichkolwiek oznaczefi na
Produktach zwiqzanych z paten i,, znakami tolva rowymi Iub prawami a utorskimi"7. Warunki niniejszego punkt u Slaiq cato6i zob.wiqzania wykonawr:y i odpowiedziarnosci za

inalnych Proclukt6w,
rwcza i zobowiqzania Wykonawcy w niniejszym punkcie majq
rcsdb trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na

arsnoici intel,el<tualrrej, a tak2e stanowiq wylqczny Srodek jaki
padku roszczenia 

' naruszenie praw wlasnosci intelektualnei.
Odpowiedl: Tak, Zornowiojqcy
nostqpujqcy sposob :

kuje zapi:;y wzoru umowy w $ 3 w zakresie ust. 5 _ 73, w

5, Wykonawca zoltowiqzuje s

zorzucojqcych, ie urzqdze nia
noruszdjq prawo wlasnolci in

z odpowiedilalnoici Zomowiojqcego wobec roszczeri,
w sklqd Przedmiotu umowy (,,,produkty,) bezpolrednio

ktualnej osdb trzecich pod warunkiem, ie Zamowiajqcy,

SP ZOZ Siedlce, sporz. Robert Mis 6lStrona



6

7

1mienie o roszczeniut ordz
nformocji i pomocy niezbqdnej Wykonowcy
dy w przedmiocie roszczenio lub unikniqciu

cl <tbronq, ugodq lub unikniqciem roszczenia.
iejkolwiek ugody w zwiqzku z raszczeniem oni

Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody

uriq;zania do zwolnienio z odpowiedzialnoici
Zamowiojqcego z tytulu j

tAltq,.untq ao zwotntentd z odpowiedzialnoSci
olwiek ro.szczenio o noruszenie wynikajqcego w przypodku gdy

takie roszczeniet wvnika z:

8.

a) zochowania przez Wyklnawcq zgodr,toici z projektomi, specyJ'ikacjami lult instrukcjomi
Zomowiojqcegct,
b) skorzystonio przez wykol,awcq z informacii technicznych lub technologii dostarczonych przez
Zamawiajqcegct;
c) modyfikocji Produktow ',zez Zamawiojqcegct lub jego przedstawicieli" niezatwierdzonych

ze specyfikacjamiprzez Wykondwcq; wykor. Produl':t6w w spos6b inny nii zgodnie
P rod u kt6w I u b :;tosow nym i
W przypadku wniesienia

m ny m i i nstru kcj o nt i F, rod u kt6w;

prowa do dalszego korzyst ia z Produktow, (ii) za:;tqpienio lub zmodyfikowanio produkt6w w
celu unikniqcio naruszenia
nabycio Produkt6w z chwilq

(iii) zwr6cenio,larnawiajqcemu proporcjonolnej czqici ceny
oryg i n o I nych P rod u ktdw.

9. Odpowiedziolnoii odszkodo i zobowiqzanio Wykonawcy w niniejszym punkcie mojq
zastosowonie do opr osob trz:ecich jedyrnie w takim zokresie, w jakim Wykonowca,
nd podstowie umowy lice ej lub umow,y noby'cio zawartej z tokq osobq trzeciq, uprawniony
jest do zwolnienio z roszczeh przy pa d ku ta kich n a rusze rt.

1"0

LL

Zo m ow i aj qcy zobow i qzuj e nie dodawctt, usuwoi lub zmieniai jukichkotwiek oznaczeri no
Produ ktoch zwiqza nych z i, znakomi tow,ilrctwymi lub prowami autorskimi.
W przypadku uzasadn reklomacji jokokiowych zqloszonych, co do dostorczoneqo i
zainstolowanego przedmio u Umowy, urzqdzenio, wyposoienie ordz oprogramowanie
Komputerowe wolne od zastanq do.starczone Zamawiojqcemu najp6iniej do 21 dni oa
momentu zgloszenia re

L2 W przy pod ku d ctsta rcze n i o u Umctwy niespelniojqcego wymdgori okre6lonych w ofercie
przeta rg owej I u b dosta rcze ni

'orzedmiotu 
Llmowy obciqionego innymi wadomi i niedostarczenia

takiego przedmiotu bez nr terminie okreilonyn w ust" B, olbo nie wykononia przedmiotu
umowy w ustalonym te

Wykonowca bqdzie miol

umowy w terminie 21 dni

47. Dotyczy Zal,5 wz6r umowy
Czy Zamawiajqcy wyraza zgo

rDszczenia z tytulu' noruszenia praw wlosnoici intelektualnej
w,o, wedle wlosnego wyboru, do (a) zopewnienia Zamawiojqcemu

', Zamowiojqc:y po pisemnym wezwoniu do naleiyteg1o wykononia
tlaty otrzymania wezwania przez wykonawcq bqdzie mial prawo,

q na dodanie do umowy nastQpujEcej klauzuli dotyczqcej

od umowy odstclpit.
13. Wykonowca wyda niezbqdne oryginoly dokument1w zwiqzonych z zakupem i

u ru ch om ie n i e m d osta rczon

45" Dotyczy Zal. 5 wz6r umowy
Czy Zamawiajqcy wyra2a zgodq
Przedmiotu Umowy?

urzqdzeh."

wyiqczenie uprawniefi z tytulu rqkojmi za wady fizyc..zne i prawne

Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy zyrnuje zapisy S\WZ (wzor umowy).

przetwarzania danych osobow
osobowych pacjent6w, kt6rych

: "Zamawiajqcy powierza Wykonilwcy przetwarzanie danvch
rnawiajqcy jest administratorem, w zakresie i w celu zwiqzanym

wylqcznie z wykonywaniem ninie j umowy, a w szcz:eg6lno(ci 6wiadczenia uslug gwarancyjnych i

SP ZOZ Siedlce, sporz. Robert TlStrona



serwisowych, Zaproponowana ;ilez nas klau;zula ma na celu umo2liwienie przetwarzania danych
rchronie danych osobowych w przypadku dostqpu Wykonawcy do

osobowych zgodnier z Ustawq o
danych osobowych pacjent6w wiajqcego przy wykonywa niu na praw gwa ra ncyjnych.
Odpowiedi: Tak, Zomawiajqcy
nastq p uj qcy m brzm ie n i u :

zaflsy wzoru umowy w $ 1L poprzez dodanie ust. 4 o

"4. Zomqwiajqcy powierza oflawcl przetnrarzunie danych osobowych pocjentow, kt6rych
Zomawiojqcy jest odminist

Zoproponowono przez nos k ma na c:elu urnoiiliwienie przetwo!.zonio donych osobowych
zgodnie z Ustawq o ochronie

niniejszej umowqowszc

osobowych pocje ntdw Zam

48. Dotyczy 7a1.5 wz6r umowy
Prosimy o doprecyzowanie zapi $i5 ust, 3 umc,wy.
Od pow iedi : Za mow i aj qcy te'n zapis ze wzoru umowy.

r,n, w zekresie i w celu zwiqzonym wytqcznie z wykonywoniem
g6lnoici iwt'odcze^ia usrug gworoncyjnych i serwisowych.

'nych osoboruych w trtrzypodku dostqpu Wykonawcy do danych
e g o p r zy wy k:o n yw o n i u n a p row g tar a r a n c,yj n y ch.,,

49. Dot. Zaiqcznik nr 5 do SIWZ,
Czy Zamawiajqcy zgodzi siq na

autoryzowane serwisy powinny
nasze jest o tyle zas;adne o ile
udostqpniania kod6w serwi
bierze na siebie odpowiedzia
wystqpil. Czy Zamawiajqcy zgodz
serwisowych na wys;lanie
organlzowane przez Wytw6rcg,
serwisami i lepszq kontrolq ich pr

. 5, p[<t. 8:

wszyscy inzynierowie przeszko
rclstilpienie ocl tego warunku w przypaclku zlozenia deklaracji, 2e
ni przez Wytw6rcq dc, serwisowania danego typu aparat6w sq

wyposazeni w kodv serwi
zaawansowanych funkcji serwi
uszkodzeniem urzqdzenia lub rszeniem warunk6w jego pracy? Nale2y dodai, ze wszystkie

,€1, a tylko przesz:kolone osoby powinny miei dostqp do
wych gdy2 w:;zelka ingerencja na tym poziomie moze skutkowai

trudniai in2:ynier6w przeszkolonych przez wytw6rc6w. pytanie
tmawiajqcy zdaje sobie na pewno sprawQ z tego, 2e w przypadku
h nieautoryzowanynl serwisom sprzqtu medycznego Zamawialqcy
t ryzyko z tytulu incydentu medycznego w przypadku, je2eli by taki
ri;iq r6wnie2 w rarnerch tego punktu zamiast udostqpniania kluczy

nika dziatu technicznego Zamawiaiqcego na szkolenie Biomedowe
co zapewni mozlirvo:3i dobrej w:;p6lpracy z autoryzowanymi

Odpowiedi: Nie. Zamawiajqcy 'zymuje zopi:;y StW2i (wzdr umowy).

50. Dot" Zafqcznik nr 5 do S|WZ,
Czy Zamawiajqcy wyra zi zgodq,
serwisu Wykonawcy w celu zape
zamiennych na podstawie zebra
Od pow ie dl : Ta k. Za mow i aj qcy 2a zgodq.

51, Dot. Zal, nr 2 formularz
Czy w przypadku mieszanej sta

Zalqcznik nr 4 Minirnalne wyma
kolumnq "WartoSi wymagana /
oferowane wartoSci sprzQtu,

" 6, pkt, 10:
[)y "czas przystapienia serwisu" uwzgrqdniar zdarne podrqczenie

nia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu bqdz zam6wienie czesci
informacji?

nale2y podai odpowiednio warto
Odpowiedi: Tak.

52. Dotyczy Zalqcznika nr 4 do Zadanie nr 2 - Echokardiograf

'VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidziane.i na kwoty netto i brutto
netto i brutto odpowiadajqcej danej sta\/vce podatku VAT?

Czy Zamawiajqcy oczekuje aby kolumna byla dodana przez
ewentualnie wartoSci oferowane sprzqtu majel byi wpisane w
punktacja"? Prosimy o doprecy nte,
Odpowiedi: Wortoici oferowane
punktacjo

ania techniczne zawiera kolumnq:
punktacja" nie zawiera kolumny,

"Parametry techniczne" oraz
w kt6rej Ofert moze wpisai

Oferent6w w zalqczniku nr 4 czy
kolumnql "Warto66 wymagana /

kolumnq "Wortoii wymogano /

SP ZOZ Siedlce, sporz, Robert
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dwoma rdzeniami. pozostafe

wymogi oprogramowania

Od powiedi: Tq k, Zq m awi ajqcy

54. Zadanie 15 punkt 19.
Czy Zamawiajqcy wymaga aby
wyposazony w zdalne monitory

any system zapewnial pelnq obslugq z poziomu sterowni i byl
instalowane w sterowni?

Od powi ed i: N i e. Zo rnaw i aj qcy ilo ten wymog.

55. Czy Zamawiajqcy dopu mozliwoSi zrd2nicowanej stawki vAT g% i 23o/o w zakresie
element6w tego samego zadania
Odpowiedi: Tak.

56. Czy w przypadku zr62nicowa
brutto nale2y podai odpowiedn
Odpowiedi: Tok.

57. Czy Zamawiajqcy dopuszcza
siq oferty?
Odpowiedi: Tok.

iwoSi usuniqcie z formurarz oferty zadania, na kt6re nie skrada

lnformujemy, 2e zgodnie z giem art' 38 ust, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo
Zam6wieri Publicznyr:h (t.j. Dz. U,

tj stawkiVAT (np, 8i23%) w pozycjiprzewidzianej na kwoty netto i
wartoSi netto i brutto'dpowiadaiqcq danej stawce podatku VAT?

iZOl7 r" poz. 11579 z poi,.n. zm.), stanowisko Zamawiaiqcego zostalo
:iw, kt6rym przekazano SIWZ.rozeslane do wszystkich wykona

.raDodziel blicznego.
4akladu O drowotne,

Zamawiajqcy

UYRE

'n,sr Mlr u le9haulu

SP ZOZ Siedlce, sporz, Robert vlstrona


