Katowice, 2019-09-11
Dotyczy: nr sprawy BZ/103/1/2019 Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji związanej
z wyborem w trybie konkurencyjnym (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020) dostawców dla zamówień objętych projektem pt. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie
negatywnych

skutków

wielochorobowości wieku

dojrzałego

i starszego

poprzez

unowocześnienie

zaplecza

diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” (dostawa i instalacja sprzętu
i aparatury medycznej) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o.,
ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice.
I.

Odpowiedzi na pytania i sugestie Oferenta z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Poniżej prezentujemy pytania i wnioski przesłanego do Zamawiającego:
1.

Par 1 ust. 3 projektu umowy - proszę o określenie przewidywanej ilości godzin w ramach których Zleceniobiorca
zobowiązany jest dokonywać uzgodnień ze Zleceniodawcą.
Zamawiający wprowadzi do umowy informację, że przewidywana liczba godzin, w ramach których Zleceniobiorca
zobowiązany jest dokonywać uzgodnień ze Zleceniodawcą w siedzibie Zamawiającego wyniesie 20 godzin.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że powyższy zapis nie zwalania Zleceniobiorcy z bieżącego kontaktu
zdalnego ze Zleceniodawcą. Zmiany zostaną wprowadzone przed podpisaniem umowy z wybranym Oferentem.

2.

Proszę o wprowadzenie do treści umowy zapisów umożliwiających wydłużenie terminu realizacji umowy
w przypadku, gdyby uzgodnienia o których umowa powyżej trwały dłużej niż 1/4 terminu na realizację umowy.
Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis: Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji
umowy w przypadku, gdyby uzgodnienia o których umowa powyżej trwały dłużej niż 20 godzin. Wydłużenie
będzie proporcjonalne do czasu trwania uzgodnień. Zmiany zostaną wprowadzone przed podpisaniem umowy
z wybranym Oferentem.

3.

Par. 8 ust. 4 projektu umowy – wnoszę o zmianę zapisu poprzez wprowadzenie górnej granicy kar umownych
i/lub odszkodowania uzupełniającego do wysokości maksymalnie 25% wynagrodzenia umownego.
Zamawiający wprowadzi do umowy w/w zapis. Zmiany zostaną wprowadzone przed podpisaniem umowy
z wybranym Oferentem.

4.

Proszę o wprowadzenie w par. 8 zapisu o treści „Z chwilą protokolarnego bezusterkowego przekazania przedmiotu
umowy i zapłacie wynagrodzenia, Zleceniodawcy wygasa prawo do naliczania kar umownych i prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego z tytułu realizacji umowy”.
Zamawiający wprowadzi do umowy w/w zapis. Zmiany zostaną wprowadzone przed podpisaniem umowy
z wybranym Oferentem.

5.

Czy sprzęt medyczny określony w załączniku nr 4, Zleceniobiorca ma opisać bez konsultacji z użytkownikami
sprzętu tj. personelem medycznym Zleceniodawcy? Jeśli tak, Zleceniodawca powinien mieć świadomość, iż
Zleceniobiorca nie zna dokładnych potrzeb w zakresie funkcjonalności oczekiwanych przez personel medyczny
Zleceniodawcy. Jeśli Zleceniodawca przewiduje konsultacje z personelem, proszę określić maksymalną ilość godzin
w ramach których personel Zleceniodawcy przekaże stosowne informacje.
Zamawiający wprowadzi do umowy informację, że przewidywana liczba godzin w ramach których Zleceniobiorca
zobowiązany jest dokonywać uzgodnień ze Zleceniodawcą w siedzibie Zamawiającego wyniesie 20 godzin.
W trakcie w/w czasu personel Zleceniodawcy przekaże stosowne informacje.

6.

Czy Zleceniodawca przewiduje wyspecyfikowanie Zleceniobiorcy kluczowych funkcjonalności jakich oczekuje od
poszczególnych sprzętów medycznych? Jeśli nie, to czy Zleceniodawca wyłączy odpowiedzialność Zleceniobiorcy
z tytułu dostawy sprzętu medycznego, który nie spełnia oczekiwań personelu Zleceniodawcy?
Zleceniobiorca przewiduje wyspecyfikowanie kluczowych funkcjonalności, jakich oczekuje od poszczególnych
sprzętów medycznych.

7.

Załącznik nr 2 do umowy - proszę o poprawienie treści oświadczenia, ponieważ jego treść prawdopodobnie nie
jest kompletna
Zamawiający zmieni treść oświadczenia zgodnie w sposób jak poniżej: Jako autor opracowania: Dokumentacja
związana z wyborem w trybie konkurencyjnym (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020) dostawców dla zamówień objętych projektem pt. „Poprawa wskaźnika zdrowych
urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez
unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.”
(dostawa i instalacja sprzętu i aparatury medycznej) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla
Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o., ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice, oświadczam, że
zgodnie z § 7 niniejszej umowy przenoszę autorskie prawa majątkowe do wszelkich dokumentów opracowanych
na podstawie niniejszej umowy na Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.”. Zmiany zostaną
wprowadzone przed podpisaniem umowy z wybranym Oferentem.

II.

Odpowiedzi na pytania i sugestie Oferenta z dnia 05 września 2019 r.

Poniżej prezentujemy pytania i wnioski przesłanego do Zamawiającego:
8.

Uprzejmie proszę o informację, czy intencją zamawiającego jest objęcie całości sprzętu i aparatury medycznej
jednym zapytaniem ofertowym, czy może zamawiający oczekuje przygotowania odrębnego postępowania dla
każdej pozycji wykazu osobno?
Intencją Zamawiającego jest zachowanie zgodności procedury z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zadaniem Wykonawcy będzie ocena czy dzielenie zamówienia jest zgodne
z w/w Wytycznymi. Zamawiający dopuszcza m.in. rozwiązanie, w którym zostanie przeprowadzone jedno
postępowanie z możliwością składanie ofert częściowych. Wszelkie rozwiązania muszą być zgodne z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

9.

Ponadto, czy w sytuacji, w której np. żaden oferent nie złoży oferty lub złożona oferta okaże się wyższa, niż
przewidziana przez Zamawiającego kwota, potencjalny wykonawca będzie zobowiązany do ponownego
przeprowadzenia procedury?
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji związanej z wyborem w trybie konkurencyjnym (zgodnie
z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) dostawców dla zamówień
objętych projektem pt. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków
wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w
Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.” (dostawa i instalacja sprzętu i aparatury medycznej)
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o., ul. Ks. L.
Markiefki 87, 40-211 Katowice.
Przedmiotem zamówienia nie jest przeprowadzenie procedury.

III. Odpowiedzi na pytania i sugestie Oferenta z dnia 06 września 2019 r.
10. Proszę również o informację, czy Zamawiający dysponuje opisami technicznymi i specyfikacjami urządzeń oraz
aparatury medycznej, której dotyczyć ma postępowanie.
Zgodnie z treścią Zaproszenia do składania ofert: Zamówienie obejmuje przygotowanie kompletnej dokumentacji
związanej z wyborem w trybie konkurencyjnym dostawców dla dostawy i instalacji sprzętu i aparatury medycznej,
o których mowa w załączniku nr 4 do Zaproszenia do składnia ofert. Kompletna dokumentacja winna
zawierać ogłoszenie o zamówieniu wraz z opracowaniem kryteriów oceny ofert, opis przedmiotu
zamówienia, wzory oświadczeń oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia
wyboru dostawców. W/w dokumentację należy opracować zgodnie z aktualnymi wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanymi przez Ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego.
Zamawiający nie dysponuje opisami technicznymi i specyfikacjami urządzeń oraz aparatury medycznej.
Wykonawca w ramach opisu przedmiotu zamówienia przygotuje opisy techniczne i specyfikacje urządzeń.
Udzielenie odpowiedzi i analiza wniosków wymagały od Zamawiającego konsultacji prawnej, co
wpłynęło na czas trwania procedury. W związku z powyższym Zamawiający, zgodnie z komunikatem
z dnia 04 września 2019 r. wydłużył możliwość składania ofert do dnia 20 września 2019 r.

