
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika  33-100 Tarnów  ul.Szpitalna 13  -  administracja@ssz.tar.pl   
 
    www.ssz.tar.pl  -  tel.(014) 63 10 100  -  fax(014) 621 36 37  -  NIP 873-27-14-039  -  REGON 000313408 
 
                                  Bank Spółdzielczy w Rymanowie  91 8636 0005 2001 0008 9164 0001 

                                                                                     ………………………………………… 

 

Znak: AE/ZP-27-45/16                               Tarnów, 2016-06-07 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę 

aparatu rentgenowskiego zdalnie sterowanego typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze 

skopią oraz automatcznego duplikatora do DVD/CD do nagrywania obrazów na płytę. 
 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy Rozdział XV pkt. 2 SIWZ „ Ogólne warunki umowy”– „Przedmiot zamówienia 

obejmuje również demontaż użytkowy aparatu rentgenowskiego Siregraph CF producent 

Siemens stanowiącego własność Zamawiającego, zamontowanego obecnie w pomieszczeniu, w 

którym po jego demontażu zamontowany zostanie zaoferowany przez Wykonawcę aparat 

rentgenowski. Wykonawca zdemontuje aparat rentgenowski w sposób umożliwiający jego 

przeniesienie przez drzwi w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie siedziby 

Zamawiającego, przy czym drobne elementy i kable Wykonawca zapakuje w dostarczone przez 

Wykonawcę opakowania”.  

Aby ocenić koszt demontażu aparatu RTG Siregraph CF produkcji Siemens stanowiącego 

własność Zamawiającego wnosimy o: 

a) wskazanie konkretnego miejsca składowania starego aparatu RTG Siregraph CF – po wizji 

lokalnej sugerujemy budynek Trafo 

b) informację czy Zamawiający wymaga wymiany całej podłogi lub jej częściowego 

uzupełnienia miejsc ubytków w gabinecie rtg po demontażu starego aparatu RTG Siregraph CF, 

c) odstąpienie od wymagania użytkowego demontażu starego aparatu RTG Siregraph CF i 

wymaganie jego utylizacji, ponieważ źródłowy producent aparatu, firma General Medical 

Merate S.p.A., której jesteśmy przedstawicielem, wytwarzająca w/w produkt na potrzeby 

producenta finalnego Siemens, nie posiada już jego żadnych części zamiennych, a wiek tego 

sprzętu wskazuje na dużą jego awaryjność, co powoduje nieopłacalność użytkowego demontażu 

dla dalszej wątpliwej, nieopłacalnej i niebezpiecznej eksploatacji. 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1 a)  i  1c) 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 

z 2013r. poz. 907 z  póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ zapis w pkt.I SIWZ o treści: 

„Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż użytkowy aparatu rentgenowskiego  

Siregraph CF producent Siemens stanowiącego własność Zamawiającego, zamontowanego 

obecnie w pomieszczeniu, w którym po jego demontażu zamontowany zostanie zaoferowany 

przez Wykonawcę aparat rentgenowski. Wykonawca zdemontuje aparat rentgenowski w 

sposób umożliwiający jego przeniesienie przez drzwi w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego, przy czym drobne elementy i kable 

Wykonawca zapakuje w dostarczone przez Wykonawcę opakowania.” 

zmienia na zapis o treści: 

„Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż i utylizację aparatu rentgenowskiego  

Siregraph CF producent Siemens stanowiącego własność Zamawiającego, zamontowanego 
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obecnie w pomieszczeniu, w którym po jego demontażu zamontowany zostanie zaoferowany 

przez Wykonawcę aparat rentgenowski. ” 

2/ zapis w pkt.I SIWZ o treści: 

„…Termin realizacji:  

-  jednorazowa dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia o parametrach 

określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ  - do 74 dni od daty podpisania umowy,….” 

zmienia na zapis o treści: 

„…Termin realizacji:  

-  jednorazowa dostawa, instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia o parametrach 

określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ  oraz demontaż i utylizacja aparatu rentgenowskiego  

Siregraph CF producent Siemens stanowiącego własność Zamawiającego - do 74 dni od daty 

podpisania umowy,….” 

3/ zapis w pkt.XV.1 SIWZ o treści: 

„1. Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy oraz jego instalacja i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego 

miejscu (pomieszczenie nr 7 – „Rysunek techniczny” – Załącznik Nr 9 do SIWZ) - do 74 dni 

od daty podpisania umowy. Dostawa przedmiotu zamówienia winna być zrealizowana 

transportem i w opakowaniach Wykonawcy do Działu Diagnostyki Obrazowej na terenie 

siedziby Zamawiającego.” 

zmienia na zapis o treści: 

„1. Jednorazowa dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy oraz jego instalacja i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego 

miejscu (pomieszczenie nr 7 – „Rysunek techniczny” – Załącznik Nr 9 do SIWZ), a także  

demontaż i utylizacja aparatu rentgenowskiego Siregraph CF producent Siemens 

stanowiącego własność Zamawiającego - do 74 dni od daty podpisania umowy. Dostawa 

przedmiotu zamówienia winna być zrealizowana transportem i w opakowaniach Wykonawcy 

do Działu Diagnostyki Obrazowej na terenie siedziby Zamawiającego.” 

4/ zapis w pkt.XV.2 SIWZ o treści: 

„2. Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż użytkowy aparatu rentgenowskiego  

Siregraph CF producent Siemens stanowiącego własność Zamawiającego, zamontowanego 

obecnie w pomieszczeniu, w którym po jego demontażu zamontowany zostanie zaoferowany 

przez Wykonawcę aparat rentgenowski. Wykonawca zdemontuje aparat rentgenowski w 

sposób umożliwiający jego przeniesienie przez drzwi w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego na terenie siedziby Zamawiającego, przy czym drobne elementy i kable 

Wykonawca zapakuje w dostarczone przez Wykonawcę opakowania.” 

zmienia na zapis o treści: 

„2. Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż i utylizację aparatu rentgenowskiego  

Siregraph CF producent Siemens stanowiącego własność Zamawiającego, zamontowanego 

obecnie w pomieszczeniu, w którym po jego demontażu zamontowany zostanie zaoferowany 

przez Wykonawcę aparat rentgenowski. Stan pomieszczeń Pracowni RTG zostanie 

potwierdzony protokolarnie. Pierwszy protokół zostanie spisany dwustronnie przez 

Wykonawcę oraz Zamawiającego – przed rozpoczęciem realizacji umowy, drugi zostanie 

spisany dwustronnie przez Wykonawcę oraz Zamawiającego – po odbiorze uruchomionego 

przedmiotu zamówienia” 

5/ zapis w pkt.XV.5 SIWZ o treści: 

„5. Wykonawca zrealizuje: 

 - jednorazową dostawę, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o parametrach 

określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ  - do 74 dni od daty podpisania umowy, …..”  
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zmienia na zapis o treści: 

„5. Wykonawca zrealizuje: 

 - jednorazową dostawę, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia o parametrach 

określonych w Załączniku Nr 7 do SIWZ oraz demontaż i utylizację aparatu 

rentgenowskiego Siregraph CF producent Siemens stanowiącego własność Zamawiającego 

- do 74 dni od daty podpisania umowy, …..”  

6/ zapis w pkt.XV.8 SIWZ o treści: 

„8. Odbiór realizacji przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru. Zamawiający 

zastrzega, że nie dokona odbioru przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia uchybień w 

zakresie wymaganych parametrów technicznych lub w zakresie jakości.”  

zmienia na zapis o treści: 

„8. Odbiór realizacji przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru. Wraz z 

protokołem odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie, iż 

zdemontowany, wyeksploatowany aparat rentgenowski Siregraph CF producent Siemens 

stanowiący własność Zamawiającego został zutylizowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. Zamawiający zastrzega, że nie dokona odbioru przedmiotu 

umowy w przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wymaganych parametrów 

technicznych lub w zakresie jakości.”  

7/ zapis w pkt.2 Formularza Cenowego – Załącznik Nr 1 do SIWZ w kolumnie 

„Wyszczególnienie” o treści: 

„2. Demontaż użytkowy aparatu RTG Siregraph CF producent Siemens stanowiącego własność 

Zamawiającego”  

zmienia na zapis o treści:  

„2. Demontaż i utylizacja aparatu RTG Siregraph CF producent Siemens stanowiącego własność 

Zamawiającego”  

Ad.1 b)   
Zamawiający informuje, iż podczas realizacji zamówienia wymaga odtworzenia wszystkich 

elementów uszkodzonych podłóg, ścian i sufitów pomieszczeń, w których realizowane będzie 

zamówienie, przy zastosowaniu materiałów nie gorszych niż obecne oraz kolorystyce wskazanej 

przez Zamawiającego. 

  

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.1 a) i 1 c) Zamawiający, działając na 

podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin 

składania i  otwarcia  ofert na: 

            - składanie ofert do dnia 01.07.2016r godz. 10:00 

            - otwarcie ofert w dniu 01.07.2016r godz. 11:00 

dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. I, 

III, V, X, XI, XV,  Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

W załączeniu Załącznik Nr 1 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ. 
 

 

 
Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


