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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
doposażenie Oddziału Neonatologii  dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. 
o., (sprawa DZP.341.67.2017) 

 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.. poz. 2164 z późń. 

zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami 
dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

 
Pytanie Odpowiedź 

1. Dot. ZAŁ. NR 7 do SIWZ pkt. 70 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu USG do 
badań wcześniaków, bez możliwości zduplikowania obrazu 
diagnostycznego z monitora na panelu dotykowym celem ułatwienia 
wykonywania procedur interwencyjnych np. biopsja, wkłucia. Aparat 
oferowany przez naszą firmę posiada szeroki 21’5” ekran LCD 
umożliwiający włączenie jednocześnie dwóch pełnodiagnostycznych 
obrazów z głowicy, w którym na jednym przedstawiony jest obraz 
bazowy, a na drugim obrazowanie toru biopsyjnego. Taki tryb 
obrazowania jest znacznie bardziej ergonomiczny i bezpieczny, gdyż nie 
zmusza użytkownika do skupiania się na dolnym ekranie dotykowym 
podczas procedur interwencyjnych np. biopsja, wkłucia., minimalizując 
ryzyko popełnienia błędu podczas prowadzenia igły biopsyjnej. 

1. Zamawiający dopuszcza. 

2. Dotyczy Części 1 – Inkubatory otwarte 
Czy Zamawiający będzie wymagał fabrycznie nowego urządzenia 
wyprodukowanego w 2017r.?  

2. Tak. 

3. Dotyczy wzoru umowy, par. 11, ust. 3a 
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 
roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas 
naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia 
części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku 
konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE? 

3. Zamawiający zmienia treść § 11, ust. 3 
lit. a) wzoru umowy na następujący: 
a) dokonania bezpłatnej naprawy 
zgłoszonej przez Zamawiającego wady lub 
awarii Przedmiotu Dostawy w ciągu 3 dni 
od dnia dokonania zgłoszenia przez 
Zamawiającego, a w przypadku  
konieczności importu części zamiennych 
spoza granic Unii Europejskiej w ciągu 7 dni 
od dnia dokonania zgłoszenia przez 
Zamawiającego. 

4. Dotyczy wzoru umowy, par. 11, ust. 3b 
Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie 
działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której 
Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby 
tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. 
Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes 
Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i 
przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym prosimy 

Zamawiający zmienia treść § 11, ust. 3 lit. 
b) wzoru umowy na następujący: 
b) dopuszcza się dwie bezpłatne naprawy 
tego samego elementu lub podzespołu w 
okresie gwarancji. W przypadku trzeciej 
usterki tego samego elementu lub 
podzespołu zostanie on bezpłatnie 
wymieniony na nowy. W przypadku braku 
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o wprowadzenie stosownych zmian we wzorze umowy. technicznej możliwości wymiany samego 
podzespołu na nowe zostanie bezpłatnie 
wymienione całe urządzenie. Wymiana 
Przedmiotu Dostawy na nowy, nastąpi w 
ciągu 21 dni od dnia dokonania 
zgłoszenia przez Zamawiającego. W 
przypadku wymiany Przedmiotu Dostawy, 
jego elementu lub wyposażenia  
Wykonawca udziela gwarancji na nowo 
dostarczony Przedmiot Dostawy, jego 
element lub wyposażenie  na okres 
………… gwarancji (zgodnie z formularzem 
ofertowym)  

5. Dotyczy wzoru umowy, par. 11, ust. 3c 
Czy Zamawiający dopuści zmianę brzmienia tego punktu na następujący: 
"Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o parametrach 
technicznych nie gorszych niż wymieniany sprzęt, na czas naprawy, jeśli 
czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ"? 

5. NIE. 

6. Dotyczy wzoru umowy, par. 12, ust. 1  
W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. 
Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % 
wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym 
proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży 
poziomu. 

6. NIE. 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1. Zamawiający modyfikuje Załącznik 4 do SIWZ – wzór umowy § 11 ust. 3a i 3b (zmiany zaznaczone kolorem 
czerwonym). 

 
 
Z poważaniem, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Konrad Sputowski 

Numer telefonu: 
48 361 34 90 


