Pieszyce, 23 sierpnia 2018 roku
Nr sprawy ZP 6.2/7/1/2018

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i montaż
aparatu RTG z ramieniem C.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
dotyczącego powyższego przetargu, Zamawiający udzielana następujących wyjaśnień:
Wniosek otrzymany w dniu: 20.08.2018 r.
1. Pytanie: dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ p. 2 d) tiret 8 oraz Załącznika nr 5 do SIWZ – wzoru
umowy § 4 h:
Czy Zamawiający potwierdza, że dostarczona dokumentacja ma umożliwić użytkownikowi
diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji i kalibracji w zakresie
dopuszczonym przez producenta do wykonywania samodzielnie przez użytkownika zgodnie z
ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku? Producent urządzenia medycznego jest
odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie
wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego
powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta.
Takie podmioty posiadają dokumentację techniczną i dostęp do funkcji serwisowych.
Odpowiedź:
Zamawiający będzie korzystał z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem w zakresie wskazanym
w dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę.
2. Pytanie: Załącznik nr 5 do SIWZ – wzoru umowy § 8 ust. 2 a):
Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do
naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do
naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą? Dni robocze to dni pn-pt z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odpowiedź:
Terminy / daty we wzorze umowy zostaną uzupełnione po wyborze Wykonawcy zamówienia.
3. Pytanie: Załącznik nr 5 do SIWZ – wzoru umowy § 8 ust. 4:
Czy Zamawiający potwierdza, że czas 24h jest liczony w dni robocze rozumiane jako pn-pt z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 8-17.
Odpowiedź:
Czas 24 h jest liczony w dni robocze.
4. Pytanie: Załącznik nr 5 do SIWZ – wzoru umowy § 8 ust. 5:
Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów, jak również względy
formalne (m. in. pozwolenia wydawane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na
użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z
obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

5. Pytanie: Załącznik nr 5 do SIWZ – wzoru umowy § 8 ust. 5-2:
„Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany uszkodzonego urządzenia lub elementu
urządzenia na nowe, wolne od wad w przypadku trzech napraw tego samego podzespołu lub
trzykrotnej jego wymiany”.
Urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z tysięcy części,
oprogramowań i podzespołów. Czy Zamawiający wyrazi zgoda na odstąpienie od tego wymogu?
Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części
lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym,
logistycznym i terminowym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
6. Pytanie: dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzoru umowy § 2 ust. 2 i § 6 ust. 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słowa „bezusterkowy” - Mając na uwadze
orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zamawiający nie
może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają korzystania z
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
7. Pytanie: dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzoru umowy § 6 ust. 4 i 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści w.w. punktów doprecyzowującą zasady odbiorów:
Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia
wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania
przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca
usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w
szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu
odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania
wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi,
3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu
odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne
Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej
przedmiotu umowy.
Jeżeli odbiór nie został dokonany z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w terminie
ustalonym powyżej, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez
Wykonawcę, to Wykonawca uprawniony jest do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru,
na prawach protokołu podpisanego przez obie Strony. Uprawnienie takie dotyczy również
sytuacji, kiedy Zamawiający bez uzasadnionego powodu odmawia podpisania protokołu odbioru.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
8. Pytanie: dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzoru umowy § 7 ust. 4 i § 8 ust. 8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „gwarantuje” słowem „zapewnia” - Uprzejmie
prosimy o zmianę. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady
na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko”
(wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są
min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
9. Pytanie: dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzoru umowy § 8 ust. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści w.w. punktu na: „Wykonawca udziela gwarancji
jakości na 60 miesięcy (…) – zgodnie z kodeksem cywilnym gwarancja dotyczy jakości przedmiotu
umowy a nie jego sprawności czy bezusterkowości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
10.Pytanie: dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzoru umowy § 8 ust. 8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie, celem doprecyzowania: „z zastrzeżeniem, że 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”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
11.Pytanie: dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzoru umowy § 8 ust. 9:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie, celem doprecyzowania: „z zastrzeżeniem, że dla
sprzętu IT oraz oprogramowania okres ten wynosi lat 5.” Przedmiotowa prośba ma na celu
doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani
krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa
Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii
dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej
dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do
nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż
po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z
uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym
w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności
komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z
dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie
niemożliwym do wykonania.
Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższa
propozycją
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
12.Pytanie: dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzoru umowy § 8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie, celem doprecyzowania warunków gwarancji ust. 10 i
11 w brzmieniu:
10. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko
wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady
konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:
a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się
Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)
c. materiały eksploatacyjne,

11. Wszelkie interwencje gwarancyjne skutkują wydłużeniem gwarancji o czas niesprawności
urządzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
13.Pytanie: dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzoru umowy § 11:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie w.w. punktu? Mając na uwadze przedmiot
zamówienia, którym nie są roboty budowlane, prosimy o usunięcie § 11 jako nie znajdującego
uzasadnia w wymogach PZP, w szczególności art. 143 B PZP.
Odpowiedź:
Zapis będzie wykreślony z umowy jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa.
14.Pytanie: dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzoru umowy § 12:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę „opóźnienia” na „zwłokę”? Zgodnie z art.476 Kodeksu
cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie
zwłokę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
15.Pytanie dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzoru umowy § 12:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w.w. zapisu następującej treści: „nie więcej niż 10%
wartości umowy netto”? Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową
praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą
Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie
powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule
takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie
odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata
Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar
umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym
czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
16.Pytanie: dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – wzoru umowy § 12 ust. 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w.w. zapisu następującej treści: z zastrzeżeniem, że
Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim
bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności
odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy
wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych
dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy
netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów,
utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty
kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
17.Pytanie:
Czy Wykonawcy, którzy mają już z Zamawiającym umownie uregulowane zasady przetwarzania
powierzonych danych osobowych będą mogli współpracę w zakresie niniejszego zamówienia
oprzeć na zawartej już umowie?
Odpowiedź:

Zamawiający przeanalizuje zagadnienie po wyborze Wykonawcy zamówienia o ile będzie miał z
nim już zawartą umowę regulującą zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych.
18.Pytanie: dotyczy SIWZ p. VII.3 oraz XII.1:
Czy Zamawiający potwierdza, że dokumenty wymienione w punkcie VII.3 powinny być
dostarczone na wezwanie?
Odpowiedź:
Dokumenty wskazane w pkt. VII. 3 są składane na wezwanie Zamawiającego.
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