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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę echokardiografu średniej klasy dla Poradni Kardiologii Dziecięcej (sprawa 
DZP.341.72.2017) 

 
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. Urządzenie, które Wykonawca chce zaoferować, jest wyposażone w 
możliwość zdalnej diagnostyki poprzez sieć Internet za pomocą połączenia 
szyfrowanego poprzez dedykowane serwery, zapewniające całkowite 
bezpieczeństwo zdalnych operacji serwisu, z wykorzystaniem łącza o 
przepustowości min. 512 kbps. Praktyka wskazuje, że umożliwia to bardzo 
szybką reakcję serwisu, a często również naprawę bez konieczności 
obecności inżyniera serwisu w miejscu instalacji. Czy w związku z tym 
Zamawiający zgodzi się na przyłączenie oferowanego aparatu do sieci 
szpitalnej z dostępem do sieci zewnętrznej Internet w celu umożliwienia 
zdalnej diagnostyki oraz rozważy zawarcie dodatkowej umowy dotyczącej 
ochrony danych osobowych, regulującej bezpieczeństwo danych podczas 
używania możliwości zdalnej diagnostyki urządzenia poprzez sieć 
komputerową? 

1. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na 
przyłączenie oferowanego aparatu do 
sieci szpitalnej z dostępem do sieci 
zewnętrznej.  

Umowa o powierzanie przetwarzania 
danych osobowych stanowi Załącznik nr 5 
do wzoru umowy. 

2. Dot. §11 wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod 
pojęciem dni w zapisach paragrafu ma na myśli dni robocze, tj. dni od 
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 
jeśli nie precyzuje inaczej 

2. TAK, potwierdzamy. 

3. Dot. §11, ust. 3, lit. a) wzoru umowy: W przypadku urządzenia, które 
Wykonawca chce zaoferować, zachodzi niekiedy potrzeba importu części 
zamiennych spoza granic Unii Europejskiej. Wiąże się to z procedurami 
celnymi i może potrwać nawet do 5 dni roboczych. Czy w związku z tym 
Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy zgłoszonej 
przez Zamawiającego wady lub awarii Przedmiotu Dostawy do 7 dni 
roboczych? 

3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

4. Dot. §11 ust.3 lit. b) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zmianę brzmienia tego punktu na następujący: „Dopuszcza się dwie 
naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W 
przypadku trzeciej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie 
on wymieniony na nowy. W przypadku braku technicznej możliwości 
wymiany samego podzespołu na nowe zostanie wymienione całe 
urządzenie.” ? 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. 

4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes 
Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i 
przedstawienie najkorzystniejszej oferty. 

 
5. Dot. §11, ust. 3, lit. b) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
wydłużenie terminu dostawy aparatu z 21 do 28 dni w przypadku 
wymiany aparatu na nowy? Urządzenie będące przedmiotem zamówienia 
produkowane jest na bieżąco i w konfiguracji w zależności od potrzeb 
klienta, w związku z powyższym prośba o wydłużenie terminu 
podyktowana jest możliwymi problemami natury produkcyjno-
logistycznej aniżeli złą intencją wykonawcy? 

5. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

6. Dot. §11, ust. 9 wzoru umowy: Naprawy urządzenia, będącego 
przedmiotem umowy, ze względu na swoją specyfikę powinny być 
 wykonywane tylko i wyłącznie przez autoryzowany przez producenta 
serwis. Wykonawca nie może zagwarantować prawidłowości naprawy 
wykonanej przez serwis nieautoryzowany. W związku z tym prosimy o 
potwierdzenie, że w razie zastosowania par.11 ust. 9 Umowy Wykonawca 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki, zarówno bezpośrednie jak i 
pośrednie,  przeprowadzonej w ten sposób naprawy. Jednocześnie 
zwracamy się do Zamawiającego o następującą modyfikację tego zapisu: 

W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązań określonych  w 
§ 11 ust. 3 a), 3 b),  3 Umowy, w tym niedotrzymania  zastrzeżonych 
terminów Umownych Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia 
wykonania napraw  innemu autoryzowanemu podmiotowi (serwisowi) na 
koszt Wykonawcy 

6. Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje 
§ 11 ust. 9 

7. Dot. §12 ust. 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
obniżenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu 0,2% w 
przypadku zaistnienia sytuacji wskazanych w par. 12 ust. 1 pkt b-d? 

7. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
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. 9  (zmiany zaznaczone kolorem czerwonym). 

 
 
Z poważaniem, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Konrad Sputowski 

Numer telefonu: 
48 361 34 90 


