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Dział Zamówień Publicznych                  Grodzisk Mazowiecki;  04.09.2018 r.

SPS – V. 262.51.2018

        Wg rozdzielnika 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę  aparatu do echokardiografii do Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim
                                                       (Nr procedury SPSSZ/35/D/18). 

Dotyczy pkt AI pkt 3
Zamawiąjący  wymaga  aby  urządzenie  oraz  wszystkie  elementy  składowe  fabrycznie  nowe,  rok
produkcji minimum 2017
A więc Zamawiający dopuszcza aparat z magazynu nie wymaga nowego z bieżącej produkcji 2018 ?
Odpowiedź : TAK.

Dotyczy pkt AII pkt 10
Zamawiający wymaga, aby konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół min 20 cm,
lewo-prawo min 270 stopni 
Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający regulację w dwóch płaszczyznach góra-dół do 30 cm,
lewo prawo +/_ 30 stopni?
Odpowiedź : TAK.

Dotyczy AII pkt 45
Zamawiający wymaga aby zakres bramki dopplerowskiej wynosił : min. od 0,5 mm do 20 mm 
W badaniach  dopplerowskich  przeważnie  używa  się  zakresu  1-10  mm Czy zamawiający  dopuści
zakres bramki dopplerowskiej 1-15mm ?
Odpowiedź : TAK.

Dotyczy AII pkt 49/50
Zamawiający wymaga   podłużnej  regulacja  wzmocnienia  LGC min 4 strefy wyświetlane regulacji
pasma  oraz  automatycznej  zmiany  częstotliwości  pracy  Dopplera  kolorowego  w  zależności  od
głębokości
Jest to opcja oraz metoda regulacji pasma wzmocnienia stosowana i preferowana przez jedną z firm
Wnioskujemy o skasowanie tego parametru który ogranicza dostęp na zasadach konkurencyjności w
przetargu.
Odpowiedź : TAK.

Dotyczy AII pkt 73
Zamawiający wymaga, aby podświetlane klawisze pulpitu kodowane w min. dwóch kolorach. Prosimy
o doprecyzowanie?
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Podświetlanie  aktywnych  klawiszy  danych  funkcji  czy  też  zmiany  kolorów  na  podświetlanych
klawiszach?
Odpowiedź : Podświetlanie aktywnych klawiszy.

Dotyczy AII pkt 77/80/84
Zamawiający wymaga w opisie wymaganych głowic sektorowych, liniowych oraz przezprzełykowych
liczba elementów akustycznych min. 74,Liczba elementów akustycznych min. 250,Liczba elementów
akustycznych min. 2 000
W opisach stosuje ilość elementów piezoelektrycznych lub kryształów w głowicy jako opis jakości
głowicy.  Opis  ilości  elementów  akustycznych  jest  preferowany  przez  jedną  z  firm  co  ogranicza
konkurencyjność złożenia oferty w przetargu prosimy o zmianę zapisów i doprecyzowanie.
Odpowiedź : NIE.

Dotyczy AII pkt 89
Zamawiający  wymaga  aby  aparat  posiadał  możliwość  rozbudowy  systemu  o  głowicę  liniową,  o
częstotliwości pracy min 5-18MHz, min. 1500 elementów akustycznych, szerokość pola skanowania
min 45 mm, obrazowanie harmoniczna.
Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający możliwości rozbudowy o taką głowicę mając na
uwadze pytanie do pkt 77/80/84 ?
Odpowiedź : NIE.

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy, par.7 

Zastrzeżenie wysokiej, 10% kary umownej za niezdefiniowany przypadek nienależytego wykonania
umowy  (nawet  najdrobniejszego)  jest  bardzo  wysokim  ryzykiem dla  Wykonawcy  oraz  definiuje
uprawnienia  Zamawiającego bardzo szeroko.  W związku z  tym prosimy,  aby Zamawiający przed
naliczeniem kary umownej z tego tytułu wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia, wyznaczając
mu odpowiedni termin. Takie wyjście chroni słuszny interes Zamawiającego, który jak rozumiemy
polega na wykonaniu przez Wykonawcę umowy, a jednocześnie pozwala Wykonawcy uwzględnić w
cenie ww. ryzyko.

Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  zgodzi  się  zmodyfikować  par.  7  Wzoru  Umowy  w
następujący sposób dodając zapis:

Przed  naliczeniem  kary  umownej  Szpital  Uniwersytecki  wezwie Wykonawcę  do  pisemnego
szczegółowego podania przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w terminie 3
dni roboczych od daty otrzymania wezwania oraz wyznaczy mu odpowiedni termin na usunięcie
naruszenia.

Odpowiedź  :  TAK,  przed  naliczeniem kary  umownej  Zamawiający  wezwie Wykonawcę  do
pisemnego szczegółowego podania przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania oraz wyznaczy mu odpowiedni termin
na usunięcie naruszenia.

Dotyczy  Załącznik  nr  6  Wykaz  oferowanych  okresów  gwarancji  ,  warunki  gwarancji  dla
oferowanego urządzenia
Dot. Zał. Nr 6 pkt 5. Czy ze względu na graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu
którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji, wynoszący 5 dni, Zamawiający
dopuści czas na usunięcie uszkodzenia do 5 dni roboczych? Naprawy oferowanego sprzętu wymagają
w większości  przypadków sprowadzenia części  zamiennych z zagranicy,  co trwa dłużej  niż 2 dni
robocze, więc utrzymanie tego kryterium może uniemożliwić Wykonawcy złożenie konkurencyjnej
oferty.
Odpowiedź : NIE.

Dot. Zał. Nr 6, pkt 8. Czy w związku z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony
danych  osobowych  (RODO)  Zamawiający  rozważy  zawarcie  dodatkowej  umowy  regulującej
bezpieczeństwo danych podczas czynności  serwisowych  wykonywanych  w miejscu instalacji  bądź
zdalnie  poprzez  sieć  komputerową,  której  wzór  będzie  przesłany  Zamawiającemu  w  przypadku
wyboru złożonej oferty, oraz czy zgodzi się na przyłączenie oferowanego aparatu do sieci szpitalnej z
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dostępem do sieci  zewnętrznej  Internet  o  przepustowości  łącza na poziomie  min.  512 Kbit/s.,  co
umożliwi  to  Wykonawcy  zdalną  diagnostykę  i  ewentualną  naprawę  urządzenia?  Prosimy  też  o
potwierdzenie, że w takim wypadku zdalna diagnostyka lub naprawa będzie traktowana jako reakcja
serwisu na zgłoszenie usterki.

Odpowiedź : TAK.

Dot.  Zał.  Nr  6,  „SERWIS  POGWARANCYJNY”  pkt  5. Urządzenie,  jakie  Wykonawca  chce
zaoferować,  posiada  zabezpieczenia  serwisowe chroniące  dostęp  osób niepowołanych  do  systemu
operacyjnego z bazą danych osobowych pacjentów przechowywanych na dysku urządzenia, oraz do
konfiguracji  parametrów technicznych  mogących  mieć  wpływ  na  bezpieczeństwo  pacjentów oraz
personelu.  Zabezpieczenia  takie  są  wymagane  przez regulacje  dotyczące  oferowanego urządzenia,
urządzenie nie może zostać pozbawione tych zabezpieczeń, jednak nie utrudniają one prowadzenia
podstawowych  czynności  serwisowych  i  konserwacyjnych  urządzenia  włącznie  z  wymianą  części
zamiennych, Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Odpowiedź : TAK.

W związku z dostawą aparatu do echokardiografii prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga 
dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego 
na koszt Wykonawcy?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego 
urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem 
RIS/PACS na koszt Wykonawcy?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z 
posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy.

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego 
uruchomienie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w 
tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu do echokardiografii z systemem RIS/PACS 
były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?
Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy 
zapewniające poprawną komunikację aparatu do echokardiografii z systemem RIS/PACS były 
objęte gwarancją na okres jak w SIWZ.

                                                                                                    ……………………..
                                                                                                                Podpis 
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