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Do zainteresowanych

Zawiadomienie
W postępowaniu przetargowym na „Leasing finansowy na zakup myjni endoskopowej oraz
dwóch wideogastroskopów cyfrowych” (nr ref. sprawy: FZP/ZP-22/U/10/13), wpłynęły
zapytania w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.
759 ze zm.) informuje że:
Zestaw I
Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie 1:
ROZDZIAŁ III SIWZ – przedmiot zamówienia
Dotyczy PAKIETU II
Czy z uwagi na fakt, iż system raportowania do systemu Endobase poprawności procesów
mycia i dezynfekcji nie jest wyrobem medycznym (VAT 23%), Zamawiający zrezygnuje z
konieczności posiadania dla tej części przedmiotu zamówienia dokumentów o których mowa
w punkcie 3?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2:
ZAŁĄCZNIK Nr do SIWZ – wzór umowy § 6 ustęp 6
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu naprawy sprzętu na
następujący:
„do 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii
wymagających sprowadzenia części”
W przypadku sprzętu endoskopowego naprawa w tak krótkim czasie, jakiego obecnie wymaga
Zamawiający ze względu na specyficzną i zawansowaną konstrukcję nie jest możliwa. Ponadto
każdorazowa naprawa urządzenia, musi, ze względu na odpowiedzialność producenta wobec
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użytkownika i pacjenta (odpowiedzialność za produkt niebezpieczny art. 4491-11 KC),
doprowadzić do przywrócenia stanu urządzenia zgodnego z deklaracją zgodności.
Zamawiający wymaga także dostarczenia sprzętu zastępczego co zapewni mu ciągłość
wykonywanych badań i zabiegów.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 3:
ZAŁĄCZNIK Nr do SIWZ – wzór umowy § 9 ustęp 5
Prosimy o dopisanie klauzuli, iż w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas
naprawy gwarancyjnej powyżej terminu określonego w § 6 ustęp 6, Zamawiający odstąpi od
naliczania kar umownych.
Interes Zamawiającego jak i jego pacjentów będzie w takim wypadku w pełni zabezpieczony.
Poza tym naliczanie kary umownej w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego byłoby
dalece niesprawiedliwe i świadczyło o nierównym traktowaniu stron umowy.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę.
Zestaw II
Pytanie 1:
Dotyczy załącznik nr 4 do SIWZ – specyfikacja techniczna dla pakietu I
Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie rozwiązania równoważnego do współpracy z
procesorem CV-145 jakim jest zaoferowanie kompletnego zestawu endoskopowego
składającego się z
wideoprocesora, monitora medycznego, wózka endoskopowego wraz z dwoma
wideogastroskopami?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 2
Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty – pkt. 4
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na złożenie ofert dla danego pakietu.
W nawiązaniu do powyższego prosimy o zmianę zapisu z istniejącego na następujący:
„Oferujemy realizację umowy w zakresie objętym danym pakietem 1……….. 2………..
zgodnie z SIWZ.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraził zgodę na składanie ofert częściowych Rozdział VI SIWZ. „Zamawiający
dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych . Za ofertę częściową uważa się jeden cały
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pakiet”. W formularzu oferta Wykonawca wypełnia odpowiednio część która dotyczy złożenia
oferty.
Pytanie 3
Dotyczy załącznik nr 3 – umowa § 6 ust. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia i usunięcia zgłoszonych
usterek i wad w terminie do 7 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do
autoryzowanego serwisu, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic
Polski w terminie do 14 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do
autoryzowanego serwisu ( w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy).” ?
Odpowiedź:
Zamawiający przesyła kurierem sprzęt na koszt Wykonawcy. Wykonawca dokonuje oceny
technicznej określającej m in. przewidywany czas naprawy. W okresie gwarancji Wykonawca
zobowiązuje się do przystąpienia i usunięcia zgłoszonych usterek i wad w terminie do 5 dni
roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu, a w przypadku
konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski w terminie do 14 dni roboczych od
momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu.
Pytanie 4
Dotyczy załącznik nr 3 – umowa § 6 ust. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 lub 14 dni roboczych Wykonawca
dostarczy urządzenie zastępcze.” ?
Odpowiedź:
W przypadku, gdy okres niesprawności/naprawy przekracza 5 dni roboczych Wykonawca
dostarczy urządzenie zastępcze o takich samych możliwościach diagnostycznych
współpracujący z posiadanym przez Zamawiającego systemem archiwizacji badań.
Pytanie 5
Dotyczy załącznik nr 3 – umowa § 6 ust. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:
„ (…) o ile przestój trwał powyżej 7 dni roboczych.” ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 6
Dotyczy załącznik nr 3 – umowa § 9 ust. 1 pkt. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?
Odpowiedź:
Nie, Zamwiajacy nie wyraża zgody.
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Pytanie 7
Dotyczy załącznik nr 3 – umowa § 9 ust. 1 pkt. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1% ?
Odpowiedź:
Nie, Zamwiajacy nie wyraża zgody.
Pytanie 8
Dotyczy załącznik nr 3 – umowa § 9 ust. 1 pkt. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% brutto
określonej w § 4 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na ich
usunięcie z wyłączeniem sytuacji gdy Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze na czas
przedłużającej się naprawy.” ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 9
Dotyczy załącznik nr 3 – umowa § 9 ust. 1 pkt. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wyraża zgodę, gdy kara umowna liczona będzie za każdy dzień opóźnienia
od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek z wyłączeniem sytuacji gdy Wykonawca dostarczy
urządzenie zastępcze na czas przedłużającej się naprawy

Zestaw III
Z uwagi na wątpliwości dotyczące treści SIWZ uprzejmie prosimy o odpowiedź na
następujące pytania:
Pytanie 1:
Prosimy o podanie z jakiego dnia Zamawiający przyjął w SIWZ wartość stopy WIBOR 3M
równej 3,37%?
Odpowiedź:
Z dnia 05.04.2013 r.
Pytanie 2:
Prosimy o określenie terminu płatności opłaty manipulacyjnej. Wykonawca proponuje, aby
był to termin 14 dni od podpisania umowy.
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Odpowiedź:
Termin płatności do 30 dni od dnia bezusterkowego dostarczenia sprzętu.
Pytanie 3:
Prosimy o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka w zakresie formularza ofertowego – zał. nr 1
do SIWZ, gdzie Zamawiający podaje w tabeli, że raty leasingowe mają być malejące?
Pragniemy zwrócić uwagę, że w leasingu finansowym raty leasingowe są równe (za
wyjątkiem ostatniej raty wyrównawczej). Prosimy o stosowną modyfikację zał. nr 1 –
formularza ofertowego. Ponadto w umowie §4, ust. 3 Zamawiający pisze, że „raty leasingowe
– równe”.
Odpowiedź:
Raty leasingowe równe.
Pytanie 4:
Prosimy o potwierdzenie, że zmiana oprocentowania WIBOR 3M następuje w okresach
trzymiesięcznych, a dla nowego 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę
WIBOR 3M z dnia wymagalności poprzedniej raty.
Odpowiedź:
Odpowiedź zgodna z zapisami SIWZ §4 ust.3 i 4.
Pytanie 5:
Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez zapis w umowie §4 ust. 20 dni
wolne od pracy, czy są to dni ustawowo wolne od pracy, czy też należy uwzględnić również
soboty jako dzień wolny od pracy?
Odpowiedź:
Należy również soboty uwzględnić jako dzień wolny od pracy.
Pytanie 6:
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje opłatę wstępną? Jeśli Zamawiający
dopuszcza taką możliwość to prosimy o określenie max jej wartości oraz terminu płatności.
Wykonawca proponuje, aby opłata wstępna była płatna w terminie 15 dni od zawarcia umowy
leasingu.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 7:
Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisów zgodnych ze specyfiką
leasingu:
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„Wykonawca może kontrolować sposób używania przedmiotu leasingu przez
Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że Zamawiający używa przedmiot leasingu
niezgodnie z przeznaczeniem uprawniony jest wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym. W razie wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
Zamawiający będzie miał obowiązek niezwłocznie zwrócić przedmiot leasingu oraz zapłacić
wynagrodzenie należne za cały okres leasingu.”
Odpowiedź:
„Wykonawca może kontrolować sposób używania przedmiotu leasingu przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że Zamawiający używa przedmiot leasingu niezgodnie z
przeznaczeniem uprawniony jest wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. W razie
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym Zamawiający będzie miał obowiązek
niezwłocznie zwrócić przedmiot leasingu oraz zapłacić wynagrodzenie należne za rzeczywisty
okres użytkowania przedmiotu leasingu.”

Pytanie 8:
Prosimy o modyfikację omyłki w § 4 ust. 4 umowy w następujący sposób:
„4. Ze względu na zastosowanie zmiennego oprocentowania stawki WIBOR 3 M przez cały
okres trwania leasingu, całkowita wartość Umowy, o której mowa w ust. 3 może ulec zmianie
o wartość zmiany oprocentowania stawki WIBOR 3 M, co nie wymaga aneksu do Umowy.”
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający modyfikuje w/w zapis.
Pytanie 9:
Prosimy o usunięcie zapisów umowy zawartych w § 9, które dotyczą kar umownych.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 10
Prosimy o informację, czy w przypadku, gdy wewnętrzne procedury Wykonawcy przy
zawieraniu tego typu umów przewidują odsetki za opóźnienie w wysokości 1,5 razy odsetki
ustawowe, Zamawiający wyrazi na to zgodę?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na odsetki ustawowe.
Pytanie 11:
Prosimy o wprowadzenie zabezpieczenia wykonania umowy leasingu w postaci weksla in
blanco i nadanie zapisowi następującego brzmienia:
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Korzystający wystawi weksel in
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blanco, który Finansujący może wypełnić w przypadku nieterminowego wnoszenia opłat
leasingowych lub innych należności z tej umowy wynikających, na sumę odpowiadającą
wielkości zadłużenia Korzystającego wobec Finansującego.
2. Zasady wypełnienia przez Finansującego weksla in blanco reguluje deklaracja wekslowa,
stanowiąca załącznik do umowy leasingu.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 12:
Prosimy o usunięcie ust. 10 w § 4 umowy, tj.:
„10. Dopuszcza się jednomiesięczną zwłokę w zapłacie rat, bez jakichkolwiek konsekwencji
finansowych i prawnych.”
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 13:
Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następującego zapisu, notabene
zgodnego z Art. 70913 KC:
1. W przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat o okres dłuższy niż 30
dni, licząc od dnia wymagalności raty lub zapłacenia w tym terminie raty w niepełnej
wysokości:
a. strony ustalają, że pozostała część długu staje się w całości wymagalna poprzez złożenie
odpowiedniego oświadczenia przez Wykonawcę.
b. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy poprzez złożenie odpowiedniego
oświadczenia.
2. Przez pozostałą część długu, o której mowa w ust. 1 lit. a, należy rozumieć kwotę
niespłaconych należności określonych w § …, przypadających na kolejne raty płatności
określone w harmonogramie spłaty.
Jeżeli Zamawiający przewiduje inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o
jego wskazanie.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 14:
W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych prosimy o
dodanie do wzoru umowy następującego zapisu:
§ ..
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Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą
Wykonawcy. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta
Wykonawcy.
Odpowiedź:
Data wejścia w życie umowy musi wynikać z postanowień tej umowy.

Wszelkie zmiany ujęte w odpowiedziach należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz
załącznikach.

Zatwierdził
Kierownik Działu
Zamówień publicznych
Anna Janowska
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