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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie mobilnego aparatu 
RTG z ramieniem C. 
 

WYJAŚNIENIE NR 1    
 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień: 
 
Pytanie 1. 
Dotyczy projektu umowy  §5 ust.1 ppkt. e) ;§5 ust 1; §3ust. 7 ppkt. b) oraz zał. nr 1 do formularza oferty pkt.88: 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia testów specjalistycznych. Wyjaśniamy, że nie ma 
potrzeby wykonywania testów specjalistycznych, które są wykonywane przez akredytowane firmy w szczególnych 
przypadkach np. na zlecenie COK itp.. Wiążą się z tym również dodatkowe wysokie koszty, które należy wliczyć w cenę 
przedmiotu zamówienia. Podkreślamy, że przy uruchomieniu jak i na etapie gwarancji w pełni wystarczające są testy 
akceptacyjne, które potwierdzają parametry techniczne przedmiotu zamówienia i tym samym dopuszczają aparat do 
dalszej eksploatacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 2.  
Dotyczy projektu umowy §5 ust.4: 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przekazania kluczy sprzętowych, oprogramowania serwisowego oraz 
kodów zabezpieczających oprogramowanie. Wyjaśniamy, że kody serwisowe są wydawane imiennie autoryzowanym 
serwisantom, którzy muszą odbyć cykl szkoleń serwisowych u producenta i są wydawane na określony czas. 
Zamawiający musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami art.90 ust.4 i 5 Ustawy   o    Wyrobach Medycznych z 
dnia 20.05.2010r., która reguluje jakie podmioty mogą wykonywać czynności serwisowe. Producent sprzętu medycznego 
 gwarantuje, że jeżeli sprzęt jest użytkowany, serwisowany  zgodnie z jego wytycznymi to zapewnia, ze wszelkie wydane 
certyfikaty są utrzymywane w mocy. Rejestrując wyrób jako wyrób medyczny potwierdza się jednocześnie, że dane 
urządzenie posiada odpowiednie certyfikaty oraz przedkłada się instrukcje obsługi, która m.in. zawiera informacje na 
temat zasad eksploatacji urządzenia. Naruszenie wytycznych producenta może skutkować utratą wszelkich certyfikatów 
dla danego urządzenia. Jednocześnie informujemy, ze w momencie przekazania kodów serwisowych Zamawiającemu 
byłoby rażącym naruszeniem wytycznych producenta i tym samym Zamawiający byłby zobowiązany do przejęcia na 
siebie  wszelkiej  odpowiedzialności prawnej za skutki użytkowania aparatu. W momencie, kiedy osoba trzecia zostanie 
poszkodowana podczas pracy aparatu to szpital poniesie wszystkie konsekwencje tego zdarzenia (ewentualne 
odszkodowanie itp.), a nie producent sprzętu. Powyższe wynika z tego, że z chwilą przeniesienia na kupującego kodów 
serwisowych producent nie ma faktycznych ani prawnych możliwości zagwarantowania sprawności pracy aparatu. 
Wszelkie czynności związane zatem z serwisem i naprawą sprzętu zobowiązany jest dokonywać na własne ryzyko 
kupujący. Ponosi on tym samym wszelką odpowiedzialnością opartą nie tylko na zasadzie winy, lecz także na zasadzie 
ryzyka za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem takiego urządzenia. Dlatego też tak istotnym elementem 
użytkowania sprzętu medycznego, bezpośrednio związanego z zagrożeniem dla życia i zdrowia pacjenta, jest właściwe 
jego serwisowanie i przestrzeganie wytycznych producenta. Dodatkowo informujemy, ze  zgodnie z Instrukcją obsługi 
„aparat może być obsługiwany jedynie przez wykwalifikowany personel. Otwieranie aparatu i dostęp do wewnętrznych 
elementów jest dozwolone jedynie dla autoryzowanego serwisu. Autoryzowanie do wykonywania napraw dokonać może 
jedynie producent aparatu” W związku z powyższym wnosimy o rezygnację przez Zamawiającego z powyższego 
wymogu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 3.  
Dotyczy projektu umowy rozdz. 3 §5 ust.1 ppkt. c: 
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  Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w powyższym punkcie czasu naprawy bez wymiany części zamiennych i z 
wymianą części zamiennych. Proponujemy termin naprawy do  5 dni roboczych (bez wymiany części) i do 7 dni 
roboczych (w przypadku wymiany  sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki. 

  Wyjaśniamy, że czas naprawy, zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa 
może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w 
przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin 
sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść od 7-10 dni roboczych. 
W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody na tak niewielką modyfikację w/w punktu poprzez 
zaakceptowanie poniższego zapisu. 
„Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia 
- w okresie gwarancji do 5 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki (bez wymiany części), oraz do 7 dni 
roboczych (gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych)” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4.  
Dotyczy projektu umowy §9 ust.1 ppkt a: 
Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary w przypadku opóźnienia w przekazaniu sprzętu do wysokości 0,5% za każdy 
dzień opóźnienia, licząc od wartości umowy brutto. 
Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego w przypadkach jw. powszechnie przyjmowane są kary od 
0,1% do max 0,5% ceny brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dostawy w terminie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zgodnie z SIWZ. U Zamawiającego są właśnie takie kary o czym 
Wykonawca biorąc udział w postępowaniach powinien wiedzieć. Jeżeli Wykonawca będzie należycie wykonywał 
umowę, kary umowne pozostaną tylko na papierze.  
 
Pytanie 5.  
Dotyczy projektu umowy §9 ust.1 ppkt b: 
Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary w przypadku  nieprzystąpienia do usunięcia wad sprzętu do wysokości 0,5% za 
każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości umowy brutto. Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie 
dyscyplinujący. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zgodnie z SIWZ. Właśnie takie kary są dyscyplinujące Wykonawcę. 
 
Pytanie 6.  
Dotyczy projektu umowy §9 ust.1 ppkt c: 
Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary w przypadku nieprzystąpienia do wykonywania przeglądów technicznych 
określonych w /w wymienionym zapisie do wysokości 5% wartości brutto umowy. Zwracamy uwagę, że kara powinna 
mieć charakter jedynie dyscyplinujący. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wykorzystuje swojej pozycji tylko dba o swój 
interes i o pacjentów. Zamawiający nie będzie mógł korzystać ze sprzętu jeżeli ten nie będzie miał ważnych przeglądów. 
Jeżeli wystąpią nieoczekiwane przesłanki, Wykonawca zawsze może się zwrócić do Zamawiającego z prośbą o 
przesunięcie terminu (kilkudniowe) wykonania przeglądu, szczegółowo uzasadniając powód przesunięcia. Kary 
umowne wymagane przez Zamawiającego są dyscyplinujące. Jeżeli kary byłyby niższe Wykonawca zawsze może sobie 
przekalkulować czy bardziej się jemu opłaca dalej realizować umowę czy nie.  
 
Pytanie 7.  
Dotyczy projektu umowy §9 ust.1 ppkt d: 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w/w zapisu 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 8.  
Dotyczy projektu umowy §9 ust.1 ppkt d: 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pyt. nr 7 zwracamy się z prośbą  o obniżenie kary w przypadku 
nieprzystąpienia do wykonania testów specjalistycznych do 5% wartości brutto umowy. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie będzie mógł korzystać ze sprzętu jeżeli nie będzie 
miał wykonanych testów specjalistycznych. Jeżeli wystąpią nieoczekiwane przesłanki, Wykonawca zawsze może się 
zwrócić do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie terminu (kilkudniowe) wykonania testów, szczegółowo uzasadniając 
powód przesunięcia. 
 
Pytanie 9.  
Dotyczy projektu umowy §9 ust.1 ppkt e: 
Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary w przypadku opóźnienia w w/w czynnościach do wysokości 0,5% za każdy 
dzień opóźnienia, licząc od wartości umowy brutto. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 10.  
Dotyczy projektu umowy §9 ust.1 ppkt f: 
Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 50,00zł licząc za każdy dzień opóźnienia ponad termin 
określony w umowie (dotyczy opóźnienia w dostarczeniu dokumentów). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wykonawca dokumenty winien posiadać przed składaniem ofert. Dlatego też 
nie powinien mieć problemów z dostarczeniem ich na czas na żądanie Zamawiającego.   
 
Pytanie 11.  
Dotyczy projektu umowy §9 ust.1 ppkt g: 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w/w zapisu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 12.  
Dotyczy projektu umowy §9 ust.1 ppkt g: 
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pyt. nr 11, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie kary do 
wysokości 50,00zł  za każdy dzień opóźnienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 13. 
Dotyczy projektu umowy §9 ust.1 ppkt h: 
Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, 
prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości umowy brutto w 
przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 14.  
Dotyczy projektu umowy §9 ust.1 ppkt  f : 
Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary w przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentów o których mowa w § 2 do 
wysokości 50,00zł  za każdy dzień opóźnienia. Nadmieniamy, że kara powinna mieć wyłącznie charakter 
dyscyplinujący. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zgodnie z SIWZ. Jeżeli Wykonawca będzie należycie wykonywał umowę, 
kary umowne pozostaną tylko na papierze. 
 
Pytanie 15.  
Dotyczy projektu umowy  §9 ust.1 ppkt g : 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie powyższego zapisu jako niezasadnego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 16. 
Dotyczy projektu umowy §9: 
Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt.  
z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie 
precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę 
sytuacje (brak możliwości reakcji  
w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. ( z 
wyłączeniem dni wolnych od pracy). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 17.  
Dotyczy projektu umowy §9 : 
W przypadku odpowiedzi negatywnej na w/w pytanie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż 
umożliwi on w sytuacji szczególnej (niezależnej od Wykonawcy, np. opóźnienie ze strony Producenta) dostawę w 
sobotę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza, oczywiście tylko w szczególnych przepadkach. 
 
Pytanie 18.  
Dotyczy punktu 53; prosimy o dopuszczenie aparatu z DQE wynoszącym 65% i wartością dynamiki 68dB. 
Prawdopodobnie zaszła omyłka pisarska gdyż DQE wyrażane jest w %. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 
 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka 
Tel. 91 466 10 86 


