Wałbrzych, dnia 21.11.2022r.
DZPZ-530- Zp/76/PN/22
Wykonawcy – wszyscy
Dotyczy: Serwis pogwarancyjny aparatu HDR Flexitron FT00030 wraz z systemami i wymianą
źródeł Ir – 192 - Zp/76/PN/22
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2
ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
Pytanie nr 1
Dotyczy załacznik nr 3 do SWZ ,,Wzór Umowy”, §5
Ze względu na symetryczność zobowiązań wykonana praca- zapłata, wnosimy o dopisanie kolejnego
punktu do paragrafu §5 o treści:
„W przypadku opóźnienia w realizacji płatności przez Zamawiającego na rzecz Elekta o kolejne 14
dni ponad termin określony w §5 pkt 3, Dostawca ma prawo zawiesić świadczenie Usług
Serwisowych do dnia uiszczenia całości należności, za uprzednim zawiadomieniem Zamawiającego w
formie pisemnej o planowanym zawieszeniu świadczenia Usług Serwisowych. Dostawcy przysługuje
wynagrodzenie w pełnej wysokości za okres zawieszenia świadczenia Usług Serwisowych z
przyczyny, o której mowa powyżej. W przypadku zawieszenia świadczenia Usług Serwisowych na
podstawie niniejszego punktu, czasu zawieszenia nie wlicza się do czasu użytkowania, zaś Dostawcy
nie obciążają żadne negatywne skutki, określone w §6 Umowy.” Zachowanie wynagrodzenia jest tu
warunkiem, ze względu na koszty napraw (części + robocizna) wynikłych w czasie zawieszenia, a
koniecznych do wykonania po jej wznowieniu.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w tym zakresie.
Pytanie 2
Dotyczy załącznik nr 3 do SWZ ,,Wzór Umowy”, §6 pkt 1 mówiący o karach umownych
Zgodnie z §2 pkt.7 umowy Minimalny Czas Użytkowania liczony jest dla każdego urządzenia osobno
w 12 miesięcznych okresach rozliczeniowych, natomiast kary dotyczą wartości całości umowy. Ze
względu na okres trwania umowy i kompleksowość wnosimy o zmianę zapisów treści podpunktów 1,2
i 3 niniejszego pkt 1. Zamiast: „wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1” ,proponowana
treść: „rocznego wynagrodzenia netto produktu, którego dotyczy przekroczenie”.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w tym zakresie.
Pytanie 3
Dotyczy załącznik nr 3 do SWZ ,,Wzór Umowy”, §10 pkt 1 ppkt 3
Wskaźnik inflacji jaki obserwowaliśmy w poprzednich latach oscylował wokół 2-3 procent, jeśli
będzie on 2-3-krotnie wyższy, wpływa to znacząco na koszty wykonania umowy. Wnosimy o zmianę
minimalnego wskaźnika uprawniającego do waloryzacji na 8% lub możliwość bezkosztowego
rozwiązania umowy przez Wykonawcę. W obecnej formie 14% inflacja w każdym roku nie uprawnia
do waloryzacji umowy, a jej kontynuacja mogłaby działać na szkodę Wykonawcy.
Odp. Zamawiający dokona zmiany SWZ.
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Pytanie 4
Dotyczy załącznik nr 3 ,,Wzór Umowy”, §10 pkt 1 ppkt 6
Ze względu na symetryczność, wnosimy o usunięcie 5% ograniczenia waloryzacji ceny umowy i
połączenie jej bezpośrednio z ogłaszanym przez GUS wskaźnikiem wzrostu/obniżki cen towarów i
usług konsumpyjnych.
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w tym zakresie.
Pytanie 5
Dotyczy SWZ II Opis przedmiotu zamówienia punkt b) dotyczące systemu monitorowania
pacjenta
Ze względu na wyeksploatowanie systemu monitorowania pacjenta i to że nie jest on produkowany
przez Elekta, może okazać się niemożliwym utrzymanie go w sprawności przez okres trwania umowy.
Czy Zamawiąjący dopuszcza uwzględnienie w cenie serwisu aparatu jego wymiany na nowy o
podobnych parametrach?
Odp. Tak.
Pytanie 6
Dotyczy SWZ II Opis przedmiotu zamówienia punkt e) dotyczące systemu
dozymetrycznego
Ze względu na wyeksploatowanie systemu dozymetrycznego i to że nie jest on produkowany przez
Elekta, może okazać się niemożliwym utrzymanie go w sprawności przez okres trwania umowy. Czy
Zamawiąjący dopuszcza uwzględnienie w cenie serwisu aparatu jego wymiany na nowy o podobnych
parametrach?
Odp. Tak.
Pytanie 7
Dotyczy propozycji Umowy §2 pkt. 6)
Naprawy zdalne zwłaszcza w przypadku systemów informatycznych, przyczyniają się do szybszej
naprawy systemu. Prosimy o zdjęcie ograniczenia 12 godzin od zgłoszenia, które w przypadku
zgłoszeń w późnych godzinach popołudniowych skutkowałyby brakiem możliwości podjęcia działań
zdalnych następnego dnia roboczego lub zastępnie sentencji „w terminie 12 godzin od zgłoszenia”
przez „ w terminie 12 godzin od zgłoszenia liczone w godzinach pracy serwisu”.
Odp. Zamawiający zgodnie z SWZ dopuszcza naprawę wykonaną zdalnie o ile nastąpi w
terminie 12 godzin od zgłoszenia.
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