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                                     Wg rozdzielnika  
  
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę aparatu RTG – ramię C dla  Szpitala Zachodniego w Grodzisku 
Mazowieckim (Nr procedury SPSSZ/48/D/18). 
  

1. Dotyczy zał. nr 6, pkt 5 
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 : Tak.  
 

2. Dotyczy zał. nr 6, pkt 9 
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 : Tak.  
 

3. Dotyczy zał. nr 6, serwis pogwarancyjny, pkt 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Okres zagwarantowania 
dostępności części zamiennych od daty sprzedaży – nie mniej niż przez 8 lat. Powyższe nie 
dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 
letnią dostępność części zamiennych”. 
Odpowiedź : Tak.  
 

4. Dotyczy zał. nr 6, serwis pogwarancyjny, pkt 5 
Czy Zamawiający akceptuje dostarczenie kodów dostępu do oprogramowania serwisowego 
po zakończeniu gwarancji podstawowej na urządzenie na każde życzenie Zamawiającego, 
ponieważ dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia medycznego są one 
generowane na czas wykonywania naprawy i nie mogą być generowane „na przyszłość”? W 
okresie gwarancji jedynym dysponentem kodów dostępu do oprogramowania serwisowego 
jest podmiot świadczący gwarancję, ponieważ niewłaściwe wykorzystanie oprogramowania 



serwisowego stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów oraz stanu urządzenia 
medycznego. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest 
uzyskanie kodów/haseł/kluczy serwisowych lub innych zabezpieczeń sprzętowych (m.in. 
dongli), których uzyskanie, po podpisaniu stosownej umowy i protokołu przekazania, 
umożliwi Zamawiającemu dostęp wyłącznie do oprogramowania serwisowego niezbędnego z 
technicznego punktu widzenia w celu wykonywania montażu, instalacji, regulacji, testowania 
oraz serwisu/ utrzymania przedmiotowego urządzenia. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, 
że Zamawiający będzie wymagał od potencjalnych podmiotów świadczących pogwarancyjne 
usługi serwisowe podpisania z Wykonawcą stosownej umowy licencji, która przeniesie 
wszelkie ryzyka i odpowiedzialności wynikające ze stosowania oprogramowania 
serwisowego na podmiot świadczący usługi serwisowe. 
Odpowiedź : Tak.  
 

5. Dotyczy zał. nr 6, serwis pogwarancyjny, pkt 6 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od potencjalnych podmiotów 
świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe podpisania z Wykonawcą stosownej umowy 
licencji, która przeniesie wszelkie ryzyka i odpowiedzialności wynikające ze stosowania 
oprogramowania serwisowego na podmiot świadczący usługi serwisowe. 
Odpowiedź : Tak.  
 

6. Dotyczy zapisów SIWZ – III. Termin realizacji zamówienia 
Prosimy o zmianę wyznaczająca datę realizacji nie w postaci daty dziennej, ale ilości 
dni/tygodni od daty podpisania umowy; takie rozwiązanie zabezpiecza zarówno 
Zamawiającego jak i Wykonawcę przed trwającymi długo procedurami wyboru oferty lub też 
procedurami przewidzianymi PZP i daje możliwość przewidzenia terminu wykonania umowy 
bez konieczności jej późniejszego aneksowania z powodów niezależnych od Wykonawcy. 
Taka treść brzmienia wynika również z par. 3 ust. 1 przedstawionego wzoru umowy. 
Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ .  
Prosimy również o określenie, jakie czynności mają być wykonane w ww. terminie – czy 
tylko dostawa, jak wynika z pkt III SIWZ, czy również inne czynności, które wskazano we 
wzorze umowy.  
Odpowiedź : Wszystkie czynności  
 

7. Dotyczy zał. nr 6, serwis pogwarancyjny, pkt 1, pkt 2 
Prosimy o usunięcie słowa „pełna”. Zapis taki może sugerować rozszerzenie odpowiedzialno-
ści także na sytuacje, gdy brak właściwej realizacji przedmiotu umowy jest wynikiem oko-
liczności za które odpowiada Zamawiający lub osoba trzecia, a w których to przypadkach 
Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności.  
Jednocześnie zwracamy uwagę, że kodeks cywilny nie zna pojęcia „pełnej” gwarancji lub 
„niepełnej” gwarancji, ale jedynie mówi o „gwarancji jakości”. 
Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę.  
 

8. Dotyczy zał. nr 6, serwis pogwarancyjny, pkt 5 (warunki graniczne) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „2 dni robocze od pon. do 
pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”? 
Odpowiedź : Tak.  
 

9. Dotyczy zał. nr 6, serwis pogwarancyjny, pkt 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Czas oczekiwania na usu-
nięcie uszkodzenia w dniach roboczych od pon. do pt.” 
Odpowiedź : Tak.  
 



 
10. Dotyczy zał. nr 6, serwis pogwarancyjny 

Prosimy o potwierdzenie, ze serwis pogwarancyjny jest świadczony na warunkach odrębnej 
umowy. 
Odpowiedź : Tak.  
 

11. Dotyczy zał. nr 6, serwis pogwarancyjny – pkt 2, pkt 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na:  
„Szacunkowe koszty obsługi serwisowej przez 8 godz. z dojazdem serwisu do Szpitala 
Zachodniego”  
„Szacunkowe Koszt przeglądu pogwarancyjnego (całkowity koszt)” 
Z uwagi na fakt, ze przedmiotem niniejszego postepowania jest dostawa RTG (pkt II SIWZ), 
a serwis pogwarancyjny urządzenia będzie regulować odrębna umowa pomiędzy podmiotem 
wybranym w wyniku odrębnego postępowania, prosimy o potwierdzenie, że podane koszty 
obsługi serwisowej, w tym koszty przeglądów pogwarancyjnych, mają wyrazić jedynie war-
tość szacunkową.  
Odpowiedź : Tak.  
 

12. Dotyczy zał. nr 8 – Umowa, §6 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca gwarantuje 
oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny a  także wolny 
od wad  materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych 
zakupów i inwestycji”  
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 niewłaściwe. 
Właściwym są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” 
„odpowiedzialność” itp. 
Odpowiedź : Tak.  
 

13. Dotyczy zał. nr 8 – Umowa, §6  
Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków gwarancji, wyrazi zgodę na dodanie 
ustępu 3 do w/w paragrafu w brzmieniu:  
„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części  
lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących  
w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub 
materiałowe. Gwarancją nie są objęte: 

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“. 

Odpowiedź : Tak.  
 

 



14. Dotyczy zał. nr 8 – Umowa, §6  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu 4 do w/w paragrafu w brzmieniu: „Każda 
naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju przedmiotu 
umowy”. 
Odpowiedź : Tak.  
 

15. Dotyczy zał. nr 8 – Umowa, §6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu 5 do w/w paragrafu w brzmieniu: 
„Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu 
umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji” 
Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i 
konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści 
umowy o wskazany zapis. 
Odpowiedź : Tak.  
 

16. Dotyczy zał. nr 8 – Umowa, §8 ust. 3 pkt a 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „dostarczenia przedmiotu 
umowy złej jakości i z istotnymi wadami uniemożliwiającymi prawidłową eksploatację 
przedmiotu umowy” 
Protokół odbioru winien potwierdzać wykonanie wszystkich czynności 
objętych przedmiotem umowy. Zamawiający może odmówić podpisania protokołów jeżeli 
wady stwierdzone w trakcie odbioru będą istotne, tj. uniemożliwiające należyte korzystanie z 
przedmiotu umowy. W innym przypadku zamawiający podpisze protokoły, natomiast 
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek wskazanych w tym protokole. 
Odpowiedź : Tak.  
 

Pytanie 1: 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 7 tygodni, od dnia 
podpisania umowy. Określony przez Zamawiającego termin może okazać się niewystarczający.  
Należy wziąć pod uwagę, że oferowany aparat RTG produkowany jest przez producenta 
zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez przyszłego Użytkownika, a więc pod 
konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty                 
i podpisaniu umowy, a więc termin ten może być niewystarczający. W przypadku 
nieusprawiedliwionego opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawcy grożą kary 
umowne. 
W związku z powyższym, bardzo prosimy o wyrażenie zgody na termin realizacji do 7 tygodni od 
dnia podpisania umowy. 
Odpowiedź : Nie. 

 
Pytanie 2: 
Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt                                  (w 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 
Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie 
powyższej propozycji. 
Odpowiedź : Tak.  
 
Pytanie 3: 
Dotyczy  pkt.5 załącznika nr 6 do SIWZ 



Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie 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. 
Odpowiedź : Nie.  
 
Pytanie 4: 
Dotyczy pkt.9 załącznika nr 6 do SIWZ 
W nawiązaniu do w/w zapisów, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia 
urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy (ponad terminy określone przez 
Zamawiającego). 
Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie 
ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede 
wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastępczego aparatu. 
Ponadto z dostarczeniem aparatu zastępczego tj. aparatu RTG z ramieniem C  wiąże się szereg 
czynności związanych z tym procesem. Najpierw należy zdemontować uszkodzony aparat, 
przygotować ponownie pomieszczenie pod instalację zastępczego sprzętu, zainstalować go, 
przeprowadzić kalibrację, ale najważniejsze uruchomić aparat. Natomiast uruchomienie 
zastępczego aparatu RTG z ramieniem, jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez 
Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie zastępczego aparatu, 
co wiążę się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym 
czasie można już naprawić uszkodzony system. 
W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez 
odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku 
aparatu RTG z ramieniem C. 
Odpowiedź : Tak.  
 
Pytanie 6: 
W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 5 (odstąpienie od wymogu 
dostarczenia sprzętu zastępczego), prosimy o wydłużenie terminu na dostarczenie urządzenia 
zastępczego po 12 dniach roboczych od momentu zgłoszenia. 
Odpowiedź : j.w.  

 
Pytanie 7: 
Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, gdy Wykonawca, dostarczy urządzenie 
zastępcze, nie zostanie obciążony karami umownymi? 
Odpowiedź : j.w.  

 
Pytanie 8: 
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na 30-dniowy termin płatności licząc od dnia 
otrzymania faktury przez Zamawiającego? 
Odpowiedź : Nie.  
 
 



Pytanie 9: 
Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także 
Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, 
za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
W związku z powyższym prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji. 
Odpowiedź : Nie.  

 
Pytanie 10: 
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 : Nie.  

 
Pytanie 11: 
Dotyczy  ust. 2 § 8  projektu  Umowy  
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie rozpatrzenia ew. reklamacji do 14 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia, zgodnie z przepisami K.C. 
Odpowiedź : Nie.  
 
 

 
 
                                                                                                    …………………….. 
                                                                                                                Podpis  


