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Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na wykonanie 

przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. 

kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka                               

z ramieniem C.  
 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy SIWZ – przedmiot zamówienia - Z uwagi na bardzo krótki termin postępowania i 

szeroki zakres wymogów formalnych prosimy o podział przedmiotu Zamówienia na dwie części:  

„ 1- Przeniesienie angiografu typu Artis Zee Celling 1 szt., dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn 

sufitowych do wózka z ramieniem C’’ oraz „ 2- Dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn 

sufitowych wraz z adaptacją umożliwiająca współpracę z angiografem Artis Zee Ceilling” wraz z 

modyfikacją dokumentów przetargowych. 

2. Dotyczy Rozdział I „Informacje Ogólne” ,Termin realizacji, tiret 2 oraz 3 SIWZ– Prosimy 

o usunięcie słowa „pełna”. Zapis taki może sugerować rozszerzenie odpowiedzialności także na 

sytuacje, gdy brak właściwej realizacji przedmiotu umowy jest wynikiem okoliczności za które 

odpowiada Zamawiający lub osoba trzecia, a w których to przypadkach Wykonawca nie powinien 

ponosić odpowiedzialności. Analogiczna zmiana miałaby miejsce w cz. XIV Ogólne warunki 

Umowy pkt. 7 i 8 oraz cz. XIV Ogólne warunki Umowy pkt. 15. 

3. Dotyczy Rozdział I „Informacje Ogólne” Termin realizacji, tiret 4 SIWZ – Prosimy o 

potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez nadanie następującego brzmienia tiretowi: 

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 

wprowadzenie analogicznej zmiany w Formularzu Ofertowym. 

4. Dotyczy Rozdział XIV „Ogólne Warunki Umowy” pkt. 7 i 8 SIWZ – Prosimy 

Zamawiającego o doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, poprzez uzupełnienie 

zapisu o fragment wynikający z zasad odpowiedzialności określonych w kodeksie cywilnym tj. o 

dopisanie po słowach” za wszelkie” sformułowania: „zawinione przez siebie” 

5. Dotyczy Rozdział XIV „Ogólne Warunki Umowy” pkt. 12 oraz pkt. 21 b SIWZ – Prosimy 

Zamawiającego o dopisanie przed słowem: „uchybień” słowa „rażących”. Zwracamy uwagę 

Zamawiającego, że termin „Uchybienia” jest szerokim zbiorem bliżej nieokreślonych sytuacji. 

Doprecyzowanie słowem „rażących” wskazuje jednocześnie, że mowa jest o sytuacjach wyraźnie 

wskazujących na istotne przypadki uchybień a nie te o charakterze uznaniowym. Mając na uwadze 

powyższe, prosimy jednocześnie o dopisanie na końcu punktu: „uniemożliwiających eksploatację 

tych urządzeń”. Analogicznie prosimy o zmianę w pkt. 27 ppkt. b tj. prosimy o dopisanie słowa: 

„rażąco” po słowach: „przedmiot umowy”. 

 6. Dotyczy Rozdział XIV „Ogólne Warunki Umowy” pkt. 14 SIWZ – Prosimy o zmianę 

warunków rękojmi poprzez zastąpienie ostatniego zdania wyrażeniem: „ Uprawnienia 

Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej 

trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej  gwarancji”. 

7. Dotyczy Rozdział XIV „Ogólne Warunki Umowy” pkt. 15 oraz pkt. 16 SIWZ – Prosimy o 

usunięcie zdania 2. 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 
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skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które oferowana jest gwarancja  

nie są 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 

miałaby 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, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej 

gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi. 

8. Dotyczy Rozdział XIV „Ogólne Warunki Umowy” pkt. 18 SIWZ – Prosimy Zamawiającego 

o zmianę i nadanie brzmienia zgodnie z KC i orzecznictwem, który decyzję o sposobie usunięcia 

wady pozostawia wykonawcy tj. prosimy o zastąpienie słów: „własnego wyboru” słowami: 

„według wyboru Wykonawcy” 

9. Dotyczy Rozdział XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 18 ppkt a – Prosimy Zamawiającego o 

usunięcie słów: „całego urządzenia”. Analogiczna zmiana miałaby miejsce w części IV Ogólnych 

warunków umowy pkt.21 ppkt.e tiret 2. 

10. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 18 ppkt c - Prosimy o usunięcie 

zapisu. 

11. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 18 ppkt e - Prosimy o usunięcie 

zapisu 

12. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 18 ppkt g - Prosimy o dopisanie na 

końcu podpunktu sformułowania: po uprzedniu pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji 

obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego 

terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. 

13. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 19 – Prosimy  Zamawiającego celem 

doprecyzowania zapisów o dopisanie na końcu punktu:” z zastrzeżeniami określonymi w niniejszej 

umowie” 

14. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 21 ppkt. a, e, f – Wziąwszy pod 

uwagę, iż zastrzeżenie kar umownych ma na celu zdyscyplinowanie Wykonawcy a nie 

wzbogacenie Zamawiającego oraz fakt, że zastrzeżenie zbyt wysokich kar umownych negatywnie 

wpłynie na kalkulacje ryzyka oraz cenę oferowaną przez Wykonawcę zwracamy się z prośbą o 

miarkowanie kary względem wartości umowy. Proponujemy powszechnie stosowane 10% 

wartości umowy netto, przez dodanie sformułowania: „nie więcej jednak niż 10% wartości umowy 

netto”- na końcu podpunktu.  

15. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 21 ppkt b – Prosimy o zmniejszenie 

kar umownych do 1 % 

16. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 21 ppkt e oraz ppkt e tiret 2,3,4,5,6 

– Prosimy o zastąpienie słów: „wyznaczonym przez Zamawiającego” słowami: „określonymi 

umową”, w celu zachowania równowagi stron. 

17. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt 21 ppkt f – Prosimy o wydłużenie 

wskazanego terminu do 10 dni od daty zgłoszenia. 

18. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt 25 – Prosimy o dopisanie na końcu 

punktu sformułowania: „po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji 

obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego 

terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych”. 

19. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt 26 – Prosimy Zamawiającego o 

dopisanie na końcu punktu poniższej treści: Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń 

umownych w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na 
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zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączną 

odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego 

roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek ( w tym z tytułu kar 

umownych) ograniczona jest do wartości netto umowy. W przypadku uszkodzenia nośnika 

informacji odpowiedzialność nie obejmuje pokrycia kosztów odtworzenia utraconych danych. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone 

dane, utratę zysków, utratę możliwości użytkowania, przerwy w prac, koszty kapitałowe, 

odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom oraz inne 

szkody o podobnym charakterze. 

20. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt 27- Prosimy o zastąpienie słów :” w 

trybie natychmiastowym” słowami: „ po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 

realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu 

dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych” 

21. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt 27 ppkt a- Prosimy o zmianę słowa: 

„opóźnienie” na słowo: „zwłoka”.  

22. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt 27 ppkt b- Prosimy o usuniecie słów: 

„ bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy” 

23. Dotyczy SIWZ i Formularza Ofertowy – Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w 

miejscach gdzie jest mowa o urządzeniach stanowiących przedmiot umowy i Zamawiający stawia 

wymogi co do gwarancji, spełniania warunków dopuszczenia do obrotu itd. należy rozumieć, że 

zapisy dotyczą dostarczanych w ramach zamówienie urządzeń tj. szyn i kolum, a nie 

przenoszonego aparatu.  

24. Dotyczy SIWZ i Formularza Ofertowy – Prosimy o wyjaśnienie ile czasu upłynie od 

opracowania wytycznych do przygotowania pomieszczeń przez Zamawiającego. Zwracamy 

uwagę, że zgodnie z wymogami SIWZ Wykonawcy został narzucony maksymalny czas realizacji 

60 dni. Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędne do oszacowania realności wykonania 

zamówienia. 

25. Dotyczy SIWZ Załącznik Nr 7 – Prosimy o potwierdzenie, że rozmieszczenie elementów na 

rysunku jest ostateczne. 

26. Dotyczy SIWZ Załącznik Nr 7 – Prosimy o podanie jakie są oczekiwane zasięgi DCS, 

osłony/szyby, lampy zabiegowej. 

 

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

Ad.1 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na podział przedmiotu zamówienia na 

dwie części.  

Ad.2 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w brzmieniu 

proponowanym w pytaniu.  

Ad. 3 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w brzmieniu 

proponowanym w pytaniu.  

Ad. 4 – Ad. 22 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach punktu                

XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie 

będą miały  przepisy Kodeksu cywilnego oraz  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych. 
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Ad. 23 
Zgodnie z wymogiem zawartym w pkt. I, XIV.14 i XIV.15 SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania 

przez Wykonawcę pełnej gwarancji i wliczonego w cenę oferty serwisu na dostarczone i zamontowane 

urządzenia minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń oraz pełnej 

gwarancji na wykonane prace minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego 

angiografu. Tym samym Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę pełnej gwarancji i 

wliczonego w cenę oferty serwisu na dostarczone przez Wykonawcę urządzenia tj. kolumny i szyny 

sufitowe oraz pełnej gwarancji na wykonane prace. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie 

wymaga zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na angiograf, który stanowi własność 

Zamawiającego. Ponadto zgodnie z wymogiem zawartym w pkt.IV.1.3.1 Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca złożył oświadczenie, iż posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane 

urządzenia do obrotu i używania na terenie RP. Tym samym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane 

przez Wykonawcę urządzenia tj. kolumny i szyny sufitowe posiadały niezbędne dokumenty 

dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie 

wymaga posiadania przez Wykonawcę dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie 

RP angiograf, który stanowi własność Zamawiającego. 

Ad. 24 

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

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

Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1/ zapis w pkt.I SIWZ o treści: 

    „Termin realizacji:  

- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i 

zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt.szyn sufitowych do 

wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania umowy,…”   

zmienia na zapis o treści: 

    „Termin realizacji:  

- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji 

zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 5 

dni od daty podpisania umowy, 

-  podpisanie dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych 

użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu - do 20 dni od daty 

podpisania umowy, 

- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i 

zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt.szyn sufitowych do 

wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania pierwszych protokołów 

stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan 

techniczny i skompletowanie angiografu”  

2/ zapis w pkt.XIV.9 SIWZ o treści: 

    „9. Wykonawca zrealizuje: 

 - wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i 

zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych 

do wózka z ramieniem C - do ………. dni (nie więcej niż 60 dni) od daty podpisania 

umowy.”   

zmienia na zapis o treści: 

   „9. Wykonawca zrealizuje: 

 - opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji 

zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 5 

dni od daty podpisania umowy, 
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-  podpisanie dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych 

użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu - do 20 dni od daty 

podpisania umowy, 

- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i 

zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt.szyn sufitowych 

do wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania pierwszych protokołów 

stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan 

techniczny i skompletowanie angiografu.” 
3/ zapis w pkt.9  Załącznika Nr 6 do SIWZ w kolumnie „Wymagania Zamawiającego” o treści: 

    „Wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i 

zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie szyn sufitowych do 

wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania umowy.”   

  zmienia na zapis o treści: 

  „Wykonawca zrealizuje: 

 - opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji 

zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 5 

dni od daty podpisania umowy, 

-  podpisanie dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych 

użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu - do 20 dni od daty 

podpisania umowy, 

- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i 

zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt.szyn sufitowych do 

wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania pierwszych protokołów 

stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan 

techniczny i skompletowanie angiografu.” 

4/ zapis w pkt.IV.3 Formularza ofertowego o treści: 

 „3. Deklarowany czas realizacji przedmiotu zamówienia …..…. dni (nie więcej niż 60 dni) od  

      daty podpisania umowy. ”   

  zmienia na zapis o treści: 

  „3.Wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Celling 1 szt. oraz dostarczenie i 

zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt.szyn sufitowych do 

wózka z ramieniem C - do …….. dni (nie więcej niż 60 dni) od daty podpisania pierwszych 

protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu oraz stan 

techniczny i skompletowanie angiografu.” 

Ad. 25 

Zamawiający informuje, iż umiejscowienie stołu operacyjnego i zawieszenia pod kable angiografu 

oraz położenie kolumny anestezjologicznej przedstawione na załączonym do oferty rysunku – 

Załącznik Nr 7 do SIWZ – jest ostateczne. 

Ad. 26 

Zamawiający informuje, iż zasięg osłony/szyby oraz lampy zabiegowej powinien umożliwiać 

pracę operatorom z obu stron stołu operacyjnego, natomiast zasięg DCS powinien umożliwić pracę 

zespołowi operacyjnemu z obu stron stołu operacyjnego.   
 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.24 działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz 

art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i  otwarcia  

ofert na: 

           -  składanie ofert do dnia 16.05.2016r. godz. 10:00 

            - otwarcie ofert w dniu 16.05.2016r. godz. 11:00 
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oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

punkcie III.11, V, X.1, XI.1, XV, Załączniku Nr 6 do SIWZ, Formularzu Ofertowym oraz zmiany 

ogłoszenia o zamówieniu. 
 

W załączeniu Załącznik Nr 6 do SIWZ oraz Formularz Ofertowy po dokonanej zmianie. 
 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


