
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Kiliriskiego 29

08-110 Siedlce

Pismo: usglt5Ll2oL6lS Siedlce dnia: 2016-l-0-05

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Poristwo,
Uprzejmie informujemy, i2 do Zamawiajqcego wptynqla proSba o wyjaSnienie zapisu specyfikacji

istotnych warunk6w zam6wienia, w postqpowaniu prowadzonym na podstawie przepis6w ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieri Publicznych (Dz, U. z2Ot5 r. poz.2164 z p62n, zm.) w

trybie przetargu nieograniczonego, na:

dostawq aparatu usg do SP ZOZ Siedlce,

Tre6i wspomnianej proSby jest nastqpujqca :

Pytanie 1-, Dotyczy zalqcznika nr 4

Czy Zamawiajqcy wyraza zgodq na doprecyzowanie ograniczenia odpowiedzialnoSci Wykonawcy do

szkody rzeczywistej nieprzekraczajqcej warto6ci niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiajqcy

wyra2a zgodq na doprecyzowanie umowy nastqpujqca treSciq: "Z zaslrzeieniem bezwzglqdnie

obowiqzujqcych przepis6w prawa ewentualna odpowiedzialnoSi odszkodowawcza Wykonawcy z

tytutu naruszenia warunk6w niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z catkowitym

wytqczeniem szk6d po6rednich, w tym wszelkich utraconych zysk6w) do kwoty nieprzekraczajqcej

wynagrodzenia okreSlonego w $.......,.umowy?"
Zaproponowana przez nas tre6i ma na celu zr6wnanie interes6w przyszlych Stron kontraktu w my6l

zasady, i2 celem odpowiedzialno6ci odszkodowawczej nie jest wzbogacanie siq jednej Strony lecz

usuniqcie uszczerbku, kt6ry mo2e powstai w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeh

Pytanie 2, Dotyczy zalqcznika nr 4

Czy Zamawiajqcy wyraza zgodq na ograniczenie tqcznej wysokoSci kar umownych do 10% warto5ci

brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym

Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego iuwzglqdnienie go w treSci

oferty.

Pytanie 3, Dotyczy zalqcznika nr 4

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na dopisanie punktu, i2 cena umowy obejmuje:

- licencjq na oprogramowanie.
Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajqcemu o96lne warunki licencji

na oprogramowanie.

Pytanie 4, Dotyczy Zalqcznik nr 4

Czy Zamawiajqcy wyraza zgodq na dodanie do umowy nastqpujEcej klauzuli dotyczqcej przetwarzania

danych osobowych: "Zamawiajqcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych

pacjent6w, kt6rych Zamawiajqcy jest administratorem, w zakresie i w celu zwiqzanym wyiqcznie z

wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczeg6lno5ci Swiadczenia ustug gwarancyjnych i serwisowych'

Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umozliwienie przetwarzania danych osobowych
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zgodnie z UstawE o ochronie danych osobowych w przypadku dostqpu Wykonawcy do danych

osobowych pacjent6w Zamawiajqcego przy wykonywaniu napraw aparatury medycznej.

Pytanie 5, Dotyczy zalqcznika nr 4

Czy Zamawiajqcy wyra2a zgodq na wprowadzenie poni2ej zaproponowanych zmian w umowie

odno6nie naruszenia praw wtasno6ci intelektualnej?
1, Wykonawca zobowiqzuje siq zwolnii z odpowiedzialnoici Zamawiajqcego wobec roszczen,

zarzucajqcych,2e urzqdzenia wchodzace w sktad Przedmiotu umowy ("Produkty') bezpoSrednio

niaruszajq prawa wlasno6ci intelektualnej os6b trzecich pod warunkiem, 2e Zamawiajqcy,

(a) przeka2e wykonawcy bezzwloczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pefnej i wyczerpujqcej informacji i pomocy niezbqdnej Wykonawcy przy

obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub unikniqciu roszczenia,

oraz
(c) przeka2e Wykonawcy wylqcznq kontrolq nad obronq, ugodq lub unikniqciem roszczenia.

2. Zamawiajqcy zobowiqzuje siq nie zawierai jakiejkolwiek ugody w zwiqzku z roszczeniem ani

ponosi6 koszt6w lub wydatk6w na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody

Wykonawcy.
3. Wykonawca nie bqdzie mial 2adnego zobowiqzania do zwolnienia z odpowiedzialnoSci

Zamawiajqcego z tytutu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikajqcego w przypadku, gdy

takie roszczenie wynika zi (a) zachowania przez Wykonawcq zgodno6ci z projektami,

specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiajqcego, (b) skorzystania przez WykonawcQ z informacji

technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiajqcego; (c) modyfikacji Produkt6w

przez Zamawiajqcego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcq;

wykorzystania Produkt6w w spos6b inny ni2 zgodnie ze specyfikacjami Produkt6w lub

stosownymi pisemnymi instrukcjami Produkt6w; (d) wykorzystania Produkt6w wraz z

jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, je(li naruszenia mo2na byto uniknqi

poprzez u2ycie aktualnej niezmienionej wersji kt6regokolwiek z Produkt6w, lub wykorzystania

produkt6w po tym, jak Wykonawca zalecil Zamawiajqcemu na pi6mie zaprzestanie u2ywania

produkt6w ze wzglqdu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania siq przez Zamawiajqcego do

zalecanych harmonogram6w konserwacji oprogramowania i sprzqtu komputerowego oraz

instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiqzkowych dzialad (bezpieczeristwa).

4, W przypadku wniesienia roszczenia z tytutu naruszenia praw wfasno6ci intelektualnej

Wykonawca bqdzie miat prawo, wedle wlasnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiajqcemu

prawa do dalszego korzystania z Produkt6w, (b) zastqpienia lub zmodyfikowania Produkt6w w

celu unikniqcia naruszenia lub (c) zw16cenia Zamawiajqcemu proporcjonalnej czqSci ceny

nabycia Produkt6w z chwilq zwr6cenia oryginalnych Produkt6w'

5, Odpowiedzialno6i odszkodowawcza i zobowiqzania Wykonawcy w niniejszym punkcie majq

zastosowanie do oprogramowania os6b trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca,

na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z takq osobq trzeciq, uprawniony

jest do zwolnienia zroszczen w przypadku takich naruszefi,

6, Zamawiajqcy zobowiqzuje siq nie dodawa6, usuwai lub zmienia6 jakichkolwiek oznaczefi na

produktach zwiqzanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu okre5lajq caloSi zobowiqzania Wykonawcy i odpowiedzialno5ci

za roszczenia o naruszenie praw wlasno6ci intelektualnej, a takze stanowiE wylqczny Srodek, jaki

przysfuguje Zamawiajqcemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw wlasno5ci intelektualnej'

Pytanie 6, Dotyczy Zalqcznik nr 4

Majqc na wzglqdzie regulacje specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, wnosimy o jednoznaczne

dookre6lenie, czv Zamawiajqcy poprzez dni robocze rozumie dni od poniedzialku do piqtku z

wytqczeniem dni ustawowo wolnych od pracy o kt6rych stanowi ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r' o

dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz, 28 z poin. zm.)'
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Pytanie 7, Dolyczy Talqcznik nr 4 par 6 ust Lb
prosimy Zamawiajqcego o wykre5lenie zapisu, je2eli Zamawiajqcy odpowie "Nie" czy zgodzi siq

obni2yi kary do 50 zf?

Uzasadnienie:

Zbyt wysoka wartosi kar umownych moZe skutkowai podwy2szeniu oceny ryzyka umowy, co mo2e

skutkowai podwy2szeniem wartoSci oferty dla Zamawiajqcego

Pytanie 8, Dotyczy Zalqcznik nr 4 par 7 ust 3

Czy zamawiajqcy wyrazi zgodq, aby jako " czas reakcji serwisu " liczyfa siq konsultacja telefoniczna w

celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu bqdi zam6wienie czq6ci zamiennych na

podstawie zebranych informacji?

Pytanie nr 9, Dotyczy Zalqcznik nr 3 do SIWZ, Parametry og6lne pkt. 3

Zgodnie z opisem zawartym w powy2szym punkcie Zamawiajqcy oczekuje zaoferowania aparatu USG

fabrycznie nowego, rok produkcji 2015r.

Wydaje nam siq, i2 w opisie powy2szego wymogu nastqpita pomylka i wym6g powinien brzmiei:

',Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2015r." lub "Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji

20!6r." Celem Zamawiajqcego zgodnie z dalszymi wymogami Zalqcznika nr 3 do SIWZ jest uzyskanie

aparatu ultrasonograficznego wysokiej klasy w najnowszej wersji produkcyjnej'

W zwiqzku z powy2szym czy Zamawiajqcy zaakceptuje Aparat ultrasonograficzny fabrycznie nowy, rok

produkcji 201"6r ?

Stanowisko (wyjaSnienia) Zamawiajqcego w przedmiotowej kwestiijest nastQpujEce:

Ad.1-2
Nie. Zomqwiajqcy podtrzymuie zapisy SIWZ.

Ad.3-4
Tok.

Ad.5
Nie. Zomawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowane zmiany nie moiq zdstosowania do

przedmiotu umowy.

Ad.6
Tak,

Ad.7
Nie. Zamawiajqcy podtrzymuie zopisy SIWZ.

Ad. I
I OK.

Ad. I
Rok produkcji aparatu to 2016.

Informujemy, 2e zgodnie z wymogiem art, 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Zam6wief Publicznych (Dz. U, z 2OL5 r. pol.21.64 z poin. zm.), stanowisko Zamawiajqcego zostalo

rozeslane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ

UYRL,KTOR.
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