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NZ/……235…../2021                                                                                     Jelenia Góra, dnia 27.04.2021 r. 

                                                             

    DO   WYKONAWCÓW 
 

 

Dot. ZP/PN/09/02/2021 Świadczenie usług serwisowych kardioangiografu Siemens Artis Zee 

Floor. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00036628/01 z dnia 2021-04-20 

 

         Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-

506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak               

w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

ZESTAW 1: 
 
1. Pytanie dot. Załącznika 2a do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, lp. 3  
Czy Zamawiający celem uniknięcia nieporozumień wynikających ze składanych oświadczeń oraz niepotrzebnego 
wydłużenia wykonywania czynności serwisowych przez niedostarczenie wymaganych dokumentów wskazanych lp. 3, 
wprowadzi wymóg dołączenia imiennych certyfikatów do oferty?  

 

Odpowiedź:Zamawiający zmienia punkt 4.4 dodając podpunkt b).  

Po zmianach punt 4.4: 

4.4 Przedmiotowe środki dowodowe, w tym: 

a) Posiadanie przez wykonawcę autoryzacji producenta angiografu 

KARDIOANGIOGRAFU SIEMENS ARTIS ZEE FLOOR uprawniającej do jego 

serwisowania. Dokument na potwierdzenie musi być wystawiony przez producenta sprzętu 

będącego przedmiotem serwisu, potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do 

serwisowania KARDIOANGIOGRAFU SIEMENS ARTIS ZEE FLOOR i dołączony do oferty. 

  

B) Certyfikat imienny wydany przez producenta aparatu dla 2 pracowników Wykonawcy. 
 
 
2. Pytanie dot. Załącznika 2a do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, lp. 3  
Czy Zamawiający określając warunek ma na myśli, że wystarczającym jest sam fakt posiadania/dysponowania takimi 
osobami czy oczekuje jednak, że osoby z określonymi kwalifikacjami będą fizycznie wykonywały czynności serwisowe? 
 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby osoby z certyfikatem wykonywały czynności serwisowe. 
 
3. Pytanie dot. Załącznika 3 do SWZ, Projekt umowy § 4, ust 2, pkt 1 a)  
Czy Zamawiający zmniejszy karę do 2000 zł?  
Zwracamy uwagę Zamawiającego, że wskazany zapis jest nadmiernie restrykcyjny, ryzyka związane z ewentualnymi 
karami umownymi wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty, która może nie być konkurencyjna cenowo. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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4. Pytanie dot. Załącznika 3 do SWZ, Projekt umowy § 4  
 
Czy Zamawiający zmniejszy maksymalną wartość kar umownych za zwłokę oraz odstąpienie umowy do łącznie 15% 
wartości umowy?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
5. Pytanie dot. Załącznika 3 do SWZ, Projekt umowy § 5, ust. 4  
 
Uprzejmie prosimy o usunięcie zapisów par. 5 ust.4 wzoru umowy.  
Przedmiotowy zapis nakłada na Wykonawcę bardzo duże ryzyko związane z ponoszeniem dodatkowych kosztów 
niezwiązanych z realizacją działań serwisowych. Wykonawca nie jest w stanie ocenić i wycenić ryzyk związanych z 
pokryciem tego typu kosztów, nie będąc podmiotem współpracującym z NFZ oraz nie posiadającym informacji o 
kosztach transportu pacjentów jakie ponosi Zamawiający do innych ośrodków, nie jesteśmy w stanie wycenić tego typu 
świadczeń co może skutkować niezłożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu. Mając na uwadze, że kary 
umowny są czynnikiem wystarczająco dyscyplinującym Wykonawcę do terminowego wykonywania umowy i mogą 
zostać naliczane już po opóźnieniu w usunięciu awarii wynoszącym ponad 72 godziny, wnosimy o usunięcie 
przedmiotowego zapisu.  

Odpowiedź: Zamawiający usuwa § 5 ust. 4. 
 
6. Pytanie dot. Załącznika 3 do SWZ, Projekt umowy § 6, ust.8  
 
Uprzejmie prosimy o usunięcie zapisów par. ust.8, zapis nie dotyczy przedmiotu postępowania którym jest świadczenie 
usług a nie dostawa urządzeń. 

Odpowiedź:Zamawiający usuwa § 6 ust. 8. 

 
 

UWAGA !!Zmianie ulega: 
Termin składania ofert: 

Było: 

12. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

12.1. Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 29.04.2021 r. do godziny. 11:00.  

12.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.04.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego  

poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 8.2. 

Jest: 

12. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

12.1. Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 4.05.2021 r. do godziny. 11:00.  

 

12.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4.05.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego  

poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 8.2. 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Czas związania ofertą w SWZ: 
 

Było: 

10. Termin związania ofertą 

10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert to jest do 

dnia 28.05.2021 przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert. 
 

Jest: 

10.Termin związania ofertą 

10.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert to jest do 

dnia 2.06.2021 przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert. 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu 

wcześniejszych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralna część warunków zamówienia 

i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                        Z up. Dyrektora WCSKJ 
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