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A/ZP/SZP.251-61/17

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Na podstawie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień
publicznych („Ustawa”) w imieniu Instytutu Matki i Dziecka („Zamawiający”) w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego znak: A/ZP/SZP.251-61/17 na dostawę:
„Aparatu USG z głowicą transrektalną”
Pytanie nr 1
Dot. załącznika nr 2 do SIWZ – Zestawienie parametrów wymaganych - pkt 15
Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu z monitorem typu OLED
Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy posiadający Monitor w technologii LED
o przekątnej 23 cali, rozdzielczości 1920x1080,z zamocowaniem na przegubowym ramieniu
i z niezależną regulacją położenia względem pulpitu.
Odpowiedź nr 1
Tak, Zamawiający dopuszcza aparat wysokiej klasy posiadający Monitor w technologii LED
o przekątnej 23 cali, rozdzielczości 1920x1080, z zamocowaniem na przegubowym ramieniu
i z niezależną regulacją położenia względem pulpitu.
Pytanie nr 2
Dot. zał. Nr 6, pkt.3, oraz zał. Nr 4, §5, ust.7.
Czy Zamawiający przewiduje możliwość przyłączenia aparatu będącego przedmiotem
zamówienia do sieci szpitalnej z dostępem do sieci zewnętrznej Internet, oraz zawarcie
dodatkowej, odrębnej umowy dotyczącej ochrony danych osobowych, regulującej
bezpieczeństwo danych podczas używania możliwości zdalnej diagnostyki urządzenia poprzez
sieć komputerową? Umożliwi to Wykonawcy zdalną diagnostykę i ewentualną naprawę
urządzenia poprzez łącze internetowe, z wykorzystaniem bezpiecznej transmisji szyfrowanej,
pod warunkiem spełnienia wymogu przepustowości łącza na poziomie min. 512 Kbit/s.,
i dotrzymanie wymaganego przez Zamawiającego czasu reakcji. Prosimy również
o doprecyzowanie, że czas reakcji Zamawiający definiuje w dni robocze, tj. od poniedziałku
do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odpowiedź nr 2
Tak, Zamawiający przewiduje możliwość przyłączenia aparatu będącego przedmiotem
zamówienia do sieci szpitalnej z dostępem do sieci zewnętrznej Internet, oraz zawarcie
dodatkowej, odrębnej umowy dotyczącej ochrony danych osobowych, regulującej
bezpieczeństwo danych podczas używania możliwości zdalnej diagnostyki urządzenia poprzez
sieć komputerową.
Pytanie nr 3
Dot. zał. Nr 6, pkt.3, oraz zał. Nr 4, §5, ust.7.
Jeśli Zamawiający nie przewiduje możliwości przyłączenia aparatu będącego przedmiotem
zamówienia do sieci szpitalnej z dostępem do sieci zewnętrznej Internet, co uniemożliwi
zdalną diagnostykę, czy zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji od chwili przyjęcia zgłoszenia
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do max. 48 godzin w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy?
Odpowiedź nr 3
Zgodnie z odpowiedzią nr 2.
Pytanie nr 4
Dot. zał. Nr 6, pkt.2, oraz zał. Nr 4, §5, ust.18.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym okres gwarancji na
części zamienne będzie wynosił 12 miesięcy, nie będzie jednak krótszy niż udzielona
gwarancja na całe urządzenie, oraz będzie kończył się nie dłużej niż 6 miesięcy po
zakończeniu okresu gwarancji na całe urządzenie? Proponowany warunek umożliwi
Wykonawcy rzetelną kalkulację ceny oraz przedstawienie korzystniejszej oferty.
Odpowiedź nr 4
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 5
Dot. zał. Nr 6, pkt.5, oraz zał. Nr 4, §5, ust.12.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje urządzenia zastępczego na czas naprawy
gwarancyjnej dłuższej niż 10 dni roboczych.
Odpowiedź nr 5
Tak, Zamawiający wymaga urządzenia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej dłuższej
niż 10 dni roboczych.
Pytanie nr 6
Dot. zał. Nr 6, pkt.6, oraz zał. Nr 4, §5, ust.13.
Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający w przypadku 3-krotnie powtarzającej się istotnej
usterki danego elementu/modułu urządzenia oczekuje wymiany danego elementu/modułu na
nowy, a elementy drobne będą wymieniane każdorazowo. Urządzenie będące przedmiotem
umowy jest zbudowane z wielu elementów/modułów i nieuzasadniona byłaby sytuacja,
w której Zamawiający wymagałby wymiany całego urządzenia przy powtarzającej się 3krotnie usterce tylko części 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.
Odpowiedź nr 6
Zamawiający podtrzymuje zapis w Zał. nr 4 do SIWZ (Wzór umowy) w §5 ust. 13.
Jednocześnie Zamawiający zmienia Zał. nr 6 do SIWZ (Gwarancja i serwis – wymagania) pkt
6. W załączeniu zmieniony Zał. nr 6 do SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Grzegorz Szewczyk
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego
www.imid.med.pl w dniu 20 listopada 2017 r.
Instytut Matki i Dziecka
Ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
www.imid.med.pl

