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Znak sprawy: ZP/220/62/17
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż lampy
rentgenowskiej do tomografu SOMATOM DEFINITION AS.

WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ 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 dot. SIWZ rozdz. I, cz. VII pkt. 1.3
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że przedmiot Zamówienia powinna wykonać osoba,
której kwalifikacje zostały potwierdzone przez producenta tomografu w formie certyfikatu
ze szkolenia.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ.
Pytanie 2 dot. SIWZ rozdz. II, Wzór Umowy par.1 ust.1 pkt a)
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie posiadał kody serwisowe do
oprogramowania serwisowego w celu wykonania czynności tj. przeprowadzenia procedury
wyważania gantry aparatu, przeprowadzenia procedur kalibracyjnych niezbędnych do
prawidłowego wyskalowania generatora i lampy, wykonania kontroli prawidłowości
mierzalnych parametrów związanych z jakością obrazu. Wykonanie ww. czynności zgodnie
z wytycznymi producenta jest niezbędne w celu uzyskania prawidłowych parametrów pracy
nowej lampy i aparatu TK.
W celu potwierdzenia posiadania kodów serwisowych, Wykonawca w dniu podpisania
umowy przedstawi Zamawiającemu autoryzację producenta tomografu lub umowę
licencyjną na zakup w.w kluczy.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał kody serwisowe do oprogramowania
serwisowego.
Pytanie 3 dot. SIWZ rozdz. II, Wzór Umowy par.5 ust. 2 tiret 12
Prosimy o potwierdzenie, że koszty przyjazdu przedstawicieli wykonawcy dotyczą napraw
gwarancyjnych przedmiotu umowy, czyli lampy RTG?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że koszty przyjazdu przedstawicieli Wykonawcy dotyczą nie tylko
napraw gwarancyjnych ale wszystkich przyjazdów dotyczących realizacji przedmiotowej
umowy.
Pytanie 4 Pytanie dot. SIWZ rozdz. II, Wzór Umowy par.5
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopisanie na końcu ustępu następującej treści:
Rękojmie wyłącza się alternatywnie. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w
tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są
takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji
Wszelkie naprawy skutkują wyłącznie wydłużeniem okresu gwarancji o czas niesprawności
lampy.
Ograniczenie rękojmi ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy – słuszny interes
Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie
będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować
korzystniejszą cenę za swoje usługi. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać
usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja nie są
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objęte rękojmią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i
umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy
sprzedanej. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią
ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe
ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie
strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z
instytucji gwarancji rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, zwracamy się z uprzejmą
prośbą o wyrażenie zgody na modyfikację.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ § 4.
Pytanie 5 dot. SIWZ rozdz. II, Wzór Umowy par.11 ust.1
Prosimy o usunięcie ostatniego zdania. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający, nie ma
prawa żądać tego rodzaju oświadczeń ze strony Wykonawcy. Byłoby to naruszenie
ustawowej swobody prowadzenia działalności gospodarczej i nieuprawnione ograniczenie
dostępu wykonawców do zamówień publicznych. W ustawie o działalności leczniczej
ustawodawca określił zakres uprawnień Zamawiającego w tym zakresie – art.54 ustawy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 6 dot. Zał. Nr 1 do formularza oferty l.p. 18
Prosimy również o potwierdzanie, ze przedmiotowa lampa ma być oryginalna, w
oryginalnym opakowaniu.
Zwracamy uwagę, że instalowanie części zamiennych, nieznanego pochodzenia, innych niż
przewidział producent, przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy popartej
certyfikatami szkoleniowymi oraz doświadczenia, może prowadzić do sytuacji, w której
określone prawem wymagania zasadnicze dla danego wyrobu nie zostaną spełnione, co
może nieść ryzyko w sferze bezpieczeństwa, jakości czy niezawodności wyrobu
medycznego oraz wpłynąć na ważność znaku CE wydanego dla tego wyrobu. Dodatkowo
może niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie pozostałych komponentów i prowadzić do
awarii. Ponadto aparat, który nie odpowiada konfiguracji producenta (np. posiada części
inne niż zalecane przez producenta) może nie spełniać wymogów przeglądowych.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający potwierdza.

Dział Techniczny
tel. 91 466 10 70

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym
Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ:
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1. Zamawiający z SIWZ w Rozdziale I wykreśla pkt. VII i w to miejsce wprowadza
pkt. VII w następującym brzmieniu:

Strona internetowa
spsk2-szczecin.pl

1. „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie dokonuje opisu
sposobu spełniania tego warunku;
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu
spełniania tego warunku;
1.3. zdolności technicznej lub zawodowej – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia
co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat ze szkolenia wystawiony przez producenta
tomografu.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w
stosownych sytuacjach oraz odniesieniu do całego zamówienia lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej

Poczta e-mail
spsk2@spsk2-szczecin.pl
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innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów. Zamawiający żąda w szczególności pisemnego zobowiązania
tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia .Dokument z którego będzie wynikało
zobowiązanie podmiotu trzeciego winien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę
udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz
wskazywać:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
e) czy inne podmioty, na których zdolności Wykonawca się powołuje w odniesieniu do
warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
4. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń
woli w imieniu podmiotu składającego zobowiązanie i złożone w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii. W przypadku, gdy zobowiązanie podpisał pełnomocnik, do
zobowiązania powinien być dołączony dokument pełnomocnictwa.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ,2,4 i 8 PZP.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ppkt 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności
UWAGA:
9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.”
2. Zamawiający w SIWZ w Rozdziale I wykreśla pkt. VIII lit. B i w to miejsce
wprowadza pkt. VIII lit. B w następującym brzmieniu:
„B. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia warunków udziału w
postępowaniu:
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1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę posiadania zdolności technicznej lub
zawodowej Zamawiający żąda złożenia:
1.1. Wykazu osób, o których mowa w p. VII ppkt 1.3 lit. b) SIWZ skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za realizację usługi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawcy do sporządzenia wykazu osób mogą wykorzystać formularz stanowiący
załącznik nr 2 do formularza oferty.
1.2. Oświadczenia, że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane przez
Zamawiającego uprawnienia określone w pkt VII ppkt. 1.3 SIWZ, zgodnie z wzorem
oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do formularza oferty.
2. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże spełnianie warunku posiadania sytuacji
finansowej oraz zdolności technicznej w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona
przeliczenia tej waluty po średnim kursie w stosunku do PLN opublikowanym przez NBP w
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający
przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a) ust 1 PZP,
oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust 1 PZP lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017.570 t. j. z dnia 2017.03.17).
7. Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga
przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które
są objęte tym repozytorium.”
3. Zamawiający z SIWZ z Rozdziału II wykreśla w całości § 4 i w to miejsce
wprowadza § 4 w następującym brzmieniu:
„§ 4
1. Wykonawca udziela gwarancji na lampę na okres …….. (min. 12) miesięcy od daty
podpisania protokołu odbioru na następujących warunkach:
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a) nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad lampy; w
przypadku stwierdzenia wad lampy wymiana na fabrycznie nową - objętą minimum 12miesięczną gwarancją - wraz z wyskalowaniem generatora, ustawieniem automatyki
zaczernień i wykonaniem testów akceptacyjnych nie później niż w ciągu 7 dni
kalendarzowych od daty stwierdzenia uszkodzenia lampy (data stwierdzenia uszkodzenia nie
jest wliczana do przedmiotowego terminu);
b) bezpośredni kontakt z autoryzowanym serwisem w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30;
c) czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania tomografu w ciągu dwóch dni
roboczych po zgłoszeniu awarii faksem związanych bezpośrednio z lampą będącą
przedmiotem umowy;
2. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić Zamawiającemu faksem otrzymanie
zgłoszenia awarii lampy.
3. Rękojmie wyłącza się alternatywnie. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi
(w tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie)
są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji
Wszelkie naprawy skutkują wyłącznie wydłużeniem okresu gwarancji o czas niesprawności
lampy.”

Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu
tel. 91 466 10 45

4. Zamawiający załącza NOWY zmodyfikowany JEDZ.
5. Zamawiający załącza załączniki nr 2 i 3 do formularza oferty.

Dział Zamówień
Publicznych
tel. 91 466 10 86

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i
składania ofert.
Z poważaniem

Dział OrganizacyjnoPrawny
tel. 91 466 10 29
Dział AdministracyjnoGospodarczy
tel. 91 466 10 54
Dział Zaopatrzenia
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31
Dział Kadrowo-Płacowy
tel. 91 466 10 39
Dział Techniczny
tel. 91 466 10 70
KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900
Strona internetowa
spsk2-szczecin.pl
Poczta e-mail
spsk2@spsk2-szczecin.pl
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