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PYTANIA I ODPOWIEDZI
DO UCZESTNIKÓW PO$TĘPOWANIA

dotyczy: dostawy aparatu USG dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego
w Nowogardzie ul. Wojska Polskiego 7, 72-200 Nowogard

Pyt. 1
Wymagane parametry techniczne - pkt 10
Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający monitor LED o wielkości 21 cali i
rozdzielczości 1920xl080 ?
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

Pyt. 2
Wymagane parametry techniczne - pkt 23 oraz 24
Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający zakres bezstratnego powiększania
obrazu rzeczywistego oraz zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z
pamięci CINE 8-krotny ?
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

Pyt. 3
Wymagane parametry techniczne - pkt 33
Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający kąt korekcji bramki +-80 stopni?
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

Pyt. 4
Wymagane parametry techniczne - pkt 49 oraz 52 Czy Zamawiający dopuści aparat
ultrasonograficzny posiadający głowicę endowaginalną o zakresie pracy przetwornika od 4,0- 9,0
MHz oraz głębokość penetracji 10,5 cm ?
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

Pyt. S
Wymagane parametry techniczne - pkt 62
Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający głowicę konweksową o zakresie
pracy przetwornika od 2,0 - 8,0 MHz ?
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

Pyt. 6
Wymagane parametry techniczne - pkt 69
Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny nie posiadający zintegrowanego oprogramowania do
automatycznej detekcji wsierdzia i obliczenia frakcji wyrzutowej?
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.
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Pyt. 7
Pytania do Załącznik nr 2 zapytania ofertowego

Wymagane parametry techniczne - pkt 20
Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny ważący 69 kg bez głowic i urządzeń peryferyjnych ?

Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

Pyt. 8
Wymagane parametry techniczne - pkt 33
Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny posiadający możliwość korekcji konta +- 80 stopni?
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

Pyt. g
1. Pytanie
Dotyczy załacznika numer 3 do zapytania ofertowego
Czy Zamawia jacy wyrazi zgode na dodanie w paragrafie &4 pkt. 1 pgniższego zapisu:
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty Wykonawcyw 12 ratach miesięcznych, gdzie pierwszy tennin
płatności przypadnie 30 dni po uruchomieniu aparatu USG i podpisaniu protokołu odbioru. Następne terminy
płatności co 3D dni od daty wymagalności pierwszej płatnej raty.
Uzasadnienie
Prosimy o dodanie celem doprecyzowania - pierwotne brzmienie budzi wątpliwości w zakresie czy brak płatności pierwszej
raty powodujer że kolejne będą wymagalne.
Odp. Zamawiającv wyraża zgodę.

Pyt. 10
2. Pytanie
Dotyczy załacznika numer 3 do zapytania ofertowego, 8rS pkt. 10
Prosimy o dodanie pgniżsgo zapisu celem doprecyzowania zapisów:
W paypadku gdy Wykonawca dostarczył nowy element przedmiotu umowy w wyniku zapisów ust 8 niniejszego
paragrafu albo gdy Wykonawca dokonał istotnych napraw elementu przedmiotu umowy (przez naprawy istotne
rozumie się naprawyo wartości przekraczającej 40% wartości urządzenia), tennin gwarancji biegnie na nowo od
chwili dostarczenia elementu przedmiotu umowy wolnego od wad lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli
Wykonawca wymienił część w paeonoae umowy, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej
W pozostałych paypadkach termin gwarancji wynosi 6 miesięcy od chwili dostarczenia i wymiany podzespołu i
modułu, jednak nie krócej niż do końca pierwotnego okresu gwarancji,
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

Pyt. 11
3. Pytanie
Dotyczy załacznika numer 3 do zapytania ofertowego, &7 pkt. 4
Prgsimy o dodanie poniższego zapisu:
Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy
prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Wpozostałym
zakresie łączna odpowiedzialnoŚĆ odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią
w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych)
ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone koayśc~
utratę paychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksp/oatacj~ przerwy w pracy, koszty
kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom
Uzasadnienie:
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są
klauzule ograniczające odpOWiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz
powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części
wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego).
Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których
wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony
pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym
czynnikiem "motywującym" Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.
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Pyt. 12
4. Pytanie
Dotyczy załacznika numer 3 do zapytania ofertowego, &8 Pkt.2
Prosimy o dodanie poniższego zapisu:
Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy zostanie wysiane listem poleconym na adres Wykonawcy podany
w niniejszej umowie. Oświadczenie winno być poprzedzone pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniem do
należytego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego.
Uzasadnienie:
Tego rodzaju wcześniejszewezwanie - w fonnie pisemnej i z wyznaczeniemodpowiedniego tenninu •
Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest
"najdrastyczniejszą" (nadzwyczajną) fonną rozwiązaniaproblemów występujących w trakcie wykonywania
umowy - jest wskazaną,powszechnąi należytą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i
umów publicznych.
Odp. Zamawiający akceptuje propozycję.

Pyt. 13
5. Pytanie
Dotyczy załacznika numer 3 do zapytania ofertowego,8r.S pkt. 9
Prosimy o wprowadzenie poniżesz modyfikadi zapisu:
W przypadku gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 (trzy) naprawy tego samego elementu
przedmiotu zamówienia wybrany w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do
wymiany przedmiotu zamówienia elementu na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy
Zamawiającego)
Odp. Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.

Pyt. 14
1.W związku z możliwymi trudnościami w uzyskaniu informacji o dacie obciążenia rachunku ZamawiającegoI
prosimy o zmianę zapisu umowy tak, by za dzień zapłaty uważany był dzień wpływu środków na rachunek
bankowy Wykonawcy? Powyższe wpłynie na obniżenie ceny.
Pyt. 15
2.W razie negatywnej odpowiedzl, prosimy o dodanie do umowy zapisu: "Zamawiający jest zobowiązany po
każdej zapłacie przesłać Wykonawcy dokument potwierdzający dzień obciążenia jego rachunku bankowego w
terminie 3 dni od dnia zapłaty pod rygorem uznania za dzień zapłaty raty kapitału lub odsetek dnia wpływu
środków na rachunek bankowy Wykonawcy"! "Zamawiający na żądanie Wykonawcy przedstawi dokument
potwierdzający datę obciążenia rachunku Zamawiającego w postaci satysfakcjonującej dla Wykonawcy".
Pyt. 16
3.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z
umowy w postaci weksla in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z porozumieniem wekslowym?
4W przypadku odpowiedzl TAK na pytanie 31 czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie weksla wraz z
porozumieniem wekslowym na wzorze Wykonawcy oraz oczekuje zamieszczenia ww. wzorów dokumentów do
oferty?
Pyt. 17
S.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelnOŚCi w postaci
zastawu rejestrowego na sprzęcie będącym przedmiotem umowy?

Pyt. 18
6.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z
umowy w postaci cesji wierzytelności z kontraktu zawartego przez Zamawiającego z NFZ?7

Pyt. 19
7.W przypadku odpowiedzi TAK na pytanie 6, czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy cesji
wierzytelności na wzorze Wykonawcy oraz oczekuje zamieszczenia ww. wzoru do oferty?

Pyt. 20
8.Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawmema Wykonawcy do postawienia całej
wierzytelności wynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalności w przypadkul
gdy Zamawiający opóźni się ze spłatą którejkolwiek raty (lub jej części) ponad 30 dni?
Pyt. 21
9.Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do umowy uprawnienia Wykonawcy do postawienia całej
WierzytelnOŚCiwynikającej z Umowy (tj. przyszłych rat) w stan natychmiastowej wymagalnOŚCi w przypadku,
gdy od chwili zawarcia Umowy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji ekonomiczne] ZamawiającegoI które
zagraża zdolności Zamawiającego do wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy?

Pyt. 22
1O.Czy Zamawiający potwierdza 1 że ubezpieczenie przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji umowy
jest obowiązkiem Wykonawcy?
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Pyt. 23
l1.Czy Zamawiający potwierdza, że cena ubezpieczenia ma zostać wkalkulowana w cenę oferty? W razie
odpowiedzi negatywnej, prosimy o sprecyzowanie sposobu rozliczenia ubezpieczenia.
Pyt. 24
12.W razie własnego ubezpieczenia Zamawiającego, czy Zamawiający zgadza się by umowa zobowiązywała
go do okazywania Wykonawcy każdorazowej polisy ubezpieczeniowej?
Pyt.2S
13.W razie własnego ubezpieczenia Zamawiającego, czy Zamawiający zgadza się by umowa zobowiązywała
go do dokonywania cesji wierzytelnOŚCi z umowy ubezpieczenia na Wykonawcę?
Pyt. 26
14.Prosimyo potwierdzenie, że w przypadku, gdy Wykonawca działa w Konsorcjum, Zamawiający dopuszcza
możliwość wyodrębnienia kosztów finansowania na fakturze, jako odrębną pozycję. Ponieważ zapłata za
realizację zamówienia jest rozłożona na raty, z korzyścią dla Zamawiającego będzie umożliwienie podania
tego kosztu oddzielnie od wartości sprzętu medycznego. Pozwoli to bowiem uniknąć dodatkowych kosztów
podatku VAT od finansowania gdyż finansowanie, jako odrębna usługa (zgodnie z posiadaną interpretacją
podatkową otrzymaną przez Wykonawcę od Ministerstwa Finansów) jest zwolniona z podatku VAT (stawka
zw.)
Pyt. 27
15.Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie ostatniej raty wyrównawczej w przypadku, gdy
podzielenie rat na równe kwoty nie będzie możliwe? W tej sytuacji ostatnia rata może być lekko wyższa lub
n iższa od pozostałych rat.
Pyt. 27
16.Prosimy o przedłożenie sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz z załącznikami sporządzonego
zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości analogicznie do Jat ubiegłych.
Pyt. 28
17.Prosimy o przedłożenie danych bieżących ilustrujących sytuację finansową Szpitala na 30.09.2019 lub/i
30.06.2019 r.
Pyt. 29
18.Prosimyo udostępnienie struktury należności i zobowiązań Szpitala na dzień 31/12/2018.
Pyt. 30
19.Prosimy o zestawienie kredytów/pożyczek/leaSingów i innych umów o tym charakterze Szpitala wg stanu
na dzień 31.12.2018 zawierające nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie,
okres kredytowania oraz zabezpieczenie umowne.
Pyt. 31
20.Prosimyo podanie informacji dotyczących Szpitala tj. liczba: zatrudnionych, łóżek oraz hospitalizowanych
wg stanu na ostatni zakończony rok obrotowy oraz na 30.09.2019 lub 30.06.2019.
Pyt. 32
21.Czy wobec Szpitala prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania
sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości.
Pyt. 33
22.Czy w Szpitalu wdrażany jest obecnie plan naprawczy? Jeśli tak to prosimy o jego przedłożenie.
Pyt. 34
23.Czy Szpital posiada zaległości i/lub ma podpisane porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ijlub
Urzędem Skarbowym? Jeśli tak, to prosimy o podanie kwot zaległoŚCi i okresów jakich dotyczą te zaleqłośd
lub udostępnienie odpowiednich porozumień.
Odp. pytania od nr 14 do 34 - Zamawiający podtrzymuję zapis jak w SIWZ.
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