
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       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-27-67/16                               Tarnów, 2016-06-03 
 
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 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 (w szczególności: SIWZ XIV ust 1 i 
analogicznie SIWZ XIV pkt 9 i Formularz Ofertowy i załącznik nr 6 pkt 5 i załącznik nr 6 
(pozostałe wymagania) pkt9). 

2. Dotyczy Rozdział I „Informacje Ogólne” ,Termin realizacji, tiret 4 (mylnie podany w 

pytaniu jako 2) oraz 5 (mylnie podany w pytaniu jako 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 6 (mylnie podany w 

pytaniu jako 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 – Uprzejmie prosimy 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 ppkt.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”. 



2 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       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 

 

7. Dotyczy Rozdział XIV „Ogólne Warunki Umowy” pkt. 14 (mylnie podany w pytaniu jako 

15) oraz pkt.15 (mylnie podany w pytaniu jako 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 
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 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, 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 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 o usunięcie słów: 
„całego urządzenia”. Zwracamy uwagę, ze taki zapis zwiększa ryzyka Wykonawcy i znacząco 
wpływa na cenę oferty. Analogiczna zmiana miałaby miejsce w części XIV Ogólne warunki 
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 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. Odstąpienie od umowy jest 
najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie 
wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza 
umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w 
jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a 
także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania 
Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w 
wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni robocze, po bezskutecznym 
upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni 
zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy 

13. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 19 – Prosimy  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 ryzyk 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 
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umowy netto”- na końcu podpunktu.  Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty 
zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. 
dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny 
prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. 
Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości 
rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko 
czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w 
przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i 
stanowiłoby inną czynność prawną. 

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”. Uzasadnienie jak w pytaniu 11. 

19. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt 26 – Prosimy o dopisanie na końcu 
punktu poniższej treści: Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń umownych w 
zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub 
ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna 
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 pracy, koszty 
kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim 
kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze. 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.  

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”. Odstąpienie od umowy jest 
najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie 
wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca 
narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie 
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napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo 
wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego 
wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni robocze, po 
bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie 
w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy 

21. Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt 27 ppkt a- Prosimy o zmianę słowa: 
„opóźnienie” na słowo: „zwłoka”. Zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca 
odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę 

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”. 
Uzasadnienie jak w pytaniu 11 

23. Dotyczy SIWZ str. 2, termin opracowania wytycznych, z uwagi na ilość pracy potrzebnej do 
wykonania i przekazania wytycznych prosimy o zmianę terminu z 5 dni na 10 dni roboczych. 
Analogicznie SIWZ XIV pkt 9 i załącznik nr 6 (pozostałe wymagania) pkt 9 

24. Dotyczy SIWZ str 2, termin podpisania protokołu 20 dni Uprzejmie prosimy celem 
doprecyzowania, że pomieszczenia będą przygotowane wg wytycznych o zmianę brzmienia 
„Podpisanie bez uwag dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan 
pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym 
w wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu, oraz stan techniczny 
i skompletowane angiografu – do 20 dni od daty podpisania umowy”. 

      Analogicznie, w szczególności: SIWZ XIV pkt 9 i załącznik nr 6 (pozostałe wymagania) pkt 9 
25. Pytanie dotyczące SIWZ str 2, termin 60 dni Uprzejmie prosimy, celem doprecyzowania, że 

pomieszczenia będą przygotowane wg wytycznych o zmianę brzmienia: „… do 60 dni od daty 
podpisania bez uwag dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń 
docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych 
technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu, oraz stan techniczny i 
skompletowanie angiografu”.    

       Analogicznie SIWZ XIV pkt 9 i załącznik nr 6 (pozostałe wymagania) pkt 9 
26. Dotyczy SIWZ IV 1.3.1 Z uwagi na fakt, że szyny nie posiadają indywidualnego dokumentu 

prosimy o dopisanie na końcu zdania: „…jeżeli dotyczy”. Szyny są składową całego 
angiografu i Wykonawca może przedstawić stosowne dokumenty dla całego urządzenia.  

       Analogiczna zmiana miały by miejsce w SIWZ XIV ust 2 i załącznik nr 4. 
27. Dotyczy XIV SIWZ pkt 5 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia 

konieczności wykonania napraw angiografu koszty naprawa pokrywa Zamawiający   

28. Dotyczy XIV SIWZ pkt 7 Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie odpowiadał za 
uszkodzenie wynikające z naturalnego zużycia (inne niż mechaniczne) komponentu 
próżniowego jakim jest lampa rtg. Zwracamy uwagę, że elementy próżniowe nawet w czasie 
przestoju aparatu mogą się zużywać. Zabezpieczenie ryzyka, za które nie odpowiada 
Wykonawca będzie miało istotny wpływ na cenę usługi. 

29. Dotyczy XIV SIWZ pkt 13 Prosimy o potwierdzenie, że koszty związane z naprawą 
uszkodzeń angiografu wykazanych w protokole opisującym stan techniczny i skompletowanie 
angiografu oraz uszkodzeń wynikających z naturalnego zużycia lampy rtg nie mają być ujęte w 
cenie. 

30. Dotyczy XIV SIWZ pkt 14 Prosimy o potwierdzenie, że wymienione w zapisie „usługi 
serwisowe wliczone w cenę oferty” dotyczą wyłącznie usług gwarancyjnych na dostarczone 
urządzenia. 

31. Dotyczy SIWZ pkt 21 b Prosimy o doprecyzowanie określenia „uchybień w zakresie jakości” 
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32. Dotyczy Załącznika nr 6 pkt 5 W nawiązaniu do prośby o podział postępowania na dwa 
osobne zadania prosimy o zmianę zdania rozpoczynającego się od „Miejsce zamontowania 
kolumny …” na zdanie: „Miejsce montażu kolumny zostanie wskazane w wytycznych i 
poddane Zamawiającemu do akceptacji przy uwzględnieniu czynników: 
-   spełnienie oczekiwania co do komfortu pracy z urządzeniem  
- nie pozostawanie w kolizji z zakresem ruchów urządzenia oraz fizycznym zasięgiem 

okablowania wchodzącego w skład angiografu”. 
33. Dotyczy Załącznika nr 6 pkt 6 W nawiązaniu do prośby o podział postępowania na dwa  

osobne zadania prosimy o w zdaniu „przeniesienie angiografu” o wykreślenie   
34. Dotyczy Załącznika nr 6 pkt 9 Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie nie obejmuje 

ewentualnych napraw aparatu 
35. Dotyczy Załącznika nr 6 (pozostałe wymagania) pkt 8 Prosimy o doprecyzowanie „… 

zgodnie z protokołem stwierdzającym stan techniczny i skompletowanie angiografu” 
36. Prosimy o potwierdzenie że transport aparatu może się odbyć w dni robocze, od poniedziałku 

do piątku w godzinach 7-18 
37. Prosimy o potwierdzenie, że za przygotowanie pomieszczeń docelowych, wg wytycznych oraz 

za uzyskanie niezbędnych dopuszczeń do eksploatacji odpowiedzialny jest Zamawiający.   
38. Prosimy o potwierdzenie, że rozmieszczenie elementów na rysunku jest ostateczne. 
39. Prosimy o potwierdzenie, że za:  

a)  przeniesienie i ponowny montaż tablicy elektrycznej  
b)  lampki ostrzegające o promieniowaniu i kable od nich do tabl. elektrycznej i generatora  
c)  demontaż, okablowanie i ponowny montaż wyłączników bezpieczeństwa AT i włącznika  
     głównego AET 

      odpowiedzialny jest Zamawiający 
40. Prosimy o po twierdzenie, że  Zamawiający zapewnia moc i kable zasilające spełniające 

warunek imp. pętli zwarcia (0,11 Ohm przy mierzona przy Generatorze)w miejscu wskazanym 
do montażu tablicy elektrycznej i zapewnia odcinek kabli zasilających pomiędzy tablicą 
elektryczną i generatorem 

41. W nawiązaniu do prośby o podział postępowania na dwa osobne zadania prosimy o 
potwierdzenie, że Wykonawca odpowiedzialny za "przeniesienie angiografu" nie odpowiada za 
opóźnienia spowodowane terminem montażu i adaptacji stacjonarnych kolumn sufitowych , a 
czas i instalacji będzie tych elementów będzie wystarczający na wykonanie prac przez 
Zamawiającego (minimum 15 dni roboczych) 

42. W nawiązaniu do prośby o podział postępowania na dwa osobne zadania prosimy o 
potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od dostawcy kolumny sufitowej zapewnienia 
zasięgu kolumn z monitorami 2m"  

43. W przypadku zgody na podział postępowania prosimy o potwierdzenie, że adaptacja 
mocowania zawieszenia zostanie wykonana przez dostawcę kolumn sufitowych 

44. Prosimy o podanie żądnej długości kabli pomiędzy DCS, a kolumną sufitową. 
45. W przypadku zgody na podział postępowania prosimy o potwierdzenie, że dostarczone 

zawieszenie (kolumny stacjonarne) zapewni izolację elektryczna od budynku , co jest 
wymogiem producenta aparatu. 

46.  Dotyczy  SIWZ i Formularza Ofertowego  

       Prosimy 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 kolumn, a nie przenoszonego aparatu 
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47. Dotyczy  SIWZ, Załącznik nr 6 i Formularz 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.  

48. W specyfikacji brak jest podania wyposażenia kolumn. Bardzo proszę o podanie w co mają być 
wyposażone kolumny na każdej z głowic ramienia. 

49. Na rysunku jest pokazana jedna kolumna dwu ramienna. W kosztorysie są podane 2 szt. Jak 
należy przyjąć? Jedną sztukę kolumny dwu ramienna czy 2 szt. kolumn dwu ramiennych lub 
jedno ramienne?  

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 
Ad.1 

Zamawiający wyraża zgodę na podział przedmiotu zamówienia na dwie części.: 
Pakiet Nr 1 – Wykonanie przeniesienia angiografu typu Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie    
                       i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C, 
Pakiet Nr 2 -  Dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych wraz z adaptacją  
                       umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling. 
Ad.2 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.I SIWZ Termin realizacji tiret czwarty o treści: 

„ - pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane urządzenia 
minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń”, 

zmienia na zapis o treści: 
„ - gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane urządzenia 
minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń”, 

2/ zapis w pkt.I SIWZ Termin realizacji tiret piąty o treści: 

 „ - pełna gwarancja na wykonane prace minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru 
uruchomionego angiografu.” 

zmienia na zapis o treści: 
„ - gwarancja na wykonane prace minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru 
uruchomionego angiografu”. 

3/ zapis w pkt.XIV.7 SIWZ o treści: 

„7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, 
zniszczenie, uszkodzenie) powstałe w trakcie demontażu, transportu, jak i montażu angiografu w 
pomieszczeniach obecnego użytkowania angiografu, pomieszczeniach docelowych, jak i na 
drodze transportowej.”  

zmienia na zapis o treści: 
„7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, 
zniszczenie, uszkodzenie) powstałe w trakcie demontażu, transportu, jak i montażu angiografu w 
pomieszczeniach obecnego użytkowania angiografu, pomieszczeniach docelowych, jak i na 
drodze transportowej.” 

4/ zapis w pkt.XIV.8 SIWZ o treści: 

„8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, 
zniszczenie, uszkodzenie angiografu lub jakiegokolwiek jego modułu, zespołu, elementu lub 
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części) w angiografie podczas jego demontażu, transportu i montażu w pomieszczeniach 
docelowych.”  

zmienia na zapis o treści: 
„8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, 
zniszczenie, uszkodzenie angiografu lub jakiegokolwiek jego modułu, zespołu, elementu lub 
części) w angiografie podczas jego demontażu, transportu i montażu w pomieszczeniach 
docelowych.” 

5/ zapis w pkt.XIV.14 SIWZ o treści: 

„14. Wykonawca udziela ........... miesięcznej pełnej gwarancji (minimum 12 miesięcy od dnia 
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy) na dostarczone i zamontowane urządzenia – w 
tym okresie będzie świadczył wliczone w cenę oferty usługi serwisowe. Gwarancja nie 
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady.”  

zmienia na zapis o treści: 
„14. Wykonawca udziela ........... miesięcznej gwarancji (minimum 12 miesięcy od dnia 
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy) na dostarczone i zamontowane urządzenia – w 
tym okresie będzie świadczył wliczone w cenę oferty usługi serwisowe. Gwarancja nie 
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady.” 

6/ zapis w pkt.XIV.15 SIWZ o treści: 

„15. Wykonawca udziela ........... miesięcznej pełnej gwarancji (minimum 6 miesięcy od dnia 
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy) na wykonane prace. Gwarancja nie wyłącza, nie 
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za 
wady.”  

zmienia na zapis o treści: 
„15. Wykonawca udziela ........... miesięcznej gwarancji (minimum 6 miesięcy od dnia 
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy) na wykonane prace. Gwarancja nie wyłącza, nie 
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za 
wady.” 

7/ zapis w pkt.III Formularza Ofertowego o treści: 

„Pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane urządzenia w 
okresie ………….. m-cy (minimum 12 m-cy) od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu 
umowy. 
Pełna gwarancja na wykonane prace w okresie ………….. m-cy (minimum 6 m-cy) od dnia 
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.”  

zmienia na zapis o treści: 
„Gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane urządzenia w okresie 
………….. m-cy (minimum 12 m-cy) od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. 
Gwarancja na wykonane prace w okresie ………….. m-cy (minimum 6 m-cy) od dnia 
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.” 

8/ zapis w pkt.5 Pozostałe wymagania Załącznik Nr 6 do SIWZ o treści: 

„5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, 
zniszczenie, uszkodzenie) powstałe w trakcie demontażu, transportu, jak i montażu angiografu w 
pomieszczeniach obecnego użytkowania angiografu, pomieszczeniach docelowych, jak i na 
drodze transportowej..”  

zmienia na zapis o treści: 
„5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, 
zniszczenie, uszkodzenie) powstałe w trakcie demontażu, transportu, jak i montażu angiografu w 
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pomieszczeniach obecnego użytkowania angiografu, pomieszczeniach docelowych, jak i na 
drodze transportowej.” 

9/ zapis w pkt.6 Pozostałe wymagania Załącznik Nr 6 do SIWZ o treści: 

„6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody  (w szczególności utratę, 
zniszczenie, uszkodzenie angiografu lub jakiegokolwiek jego modułu, zespołu, elementu lub 
części) w angiografie podczas jego demontażu, transportu i montażu w pomieszczeniach 
docelowych.”  

zmienia na zapis o treści: 
„6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody  (w szczególności utratę, 
zniszczenie, uszkodzenie angiografu lub jakiegokolwiek jego modułu, zespołu, elementu lub 
części) w angiografie podczas jego demontażu, transportu i montażu w pomieszczeniach 
docelowych..” 

Ad. 3 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.I SIWZ Termin realizacji tiret szósty o treści: 

„ - rękojmia na przedmiot zamówienia: od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy na 
zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.” 

zmienia na zapis o treści: 
„ – uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu 
umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji” 

2/ zapis w pkt.XIV.16 SIWZ o treści: 

„16. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy od dnia protokolarnego odbioru 
przedmiotu umowy  na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.” 

zmienia na zapis o treści: 
„16 Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu 
umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.” 

3/ zapis w pkt.III Formularza Ofertowego o treści: 

„Rękojmia na przedmiot zamówienia: od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy na 
zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.” 

zmienia na zapis o treści: 
„Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, 
jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji” 

Ad.4 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.XIV.7 SIWZ o treści: 

„7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, 
zniszczenie, uszkodzenie) powstałe w trakcie demontażu, transportu, jak i montażu angiografu w 
pomieszczeniach obecnego użytkowania angiografu, pomieszczeniach docelowych, jak i na 
drodze transportowej.”  

zmienia na zapis o treści: 
„7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione przez siebie  szkody (w 
szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie) powstałe w trakcie demontażu, transportu, jak i 
montażu angiografu w pomieszczeniach obecnego użytkowania angiografu, pomieszczeniach 
docelowych, jak i na drodze transportowej.” 
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2/ zapis w pkt.XIV.8 SIWZ o treści: 

„8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, 
zniszczenie, uszkodzenie angiografu lub jakiegokolwiek jego modułu, zespołu, elementu lub 
części) w angiografie podczas jego demontażu, transportu i montażu w pomieszczeniach 
docelowych.”  

zmienia na zapis o treści: 
„8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione przez siebie  szkody (w 
szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie angiografu lub jakiegokolwiek jego modułu, 
zespołu, elementu lub części) w angiografie podczas jego demontażu, transportu i montażu w 
pomieszczeniach docelowych..” 

3/ zapis w pkt.5 Pozostałe wymagania Załącznik Nr 6 do SIWZ o treści: 

„5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody (w szczególności utratę, 
zniszczenie, uszkodzenie) powstałe w trakcie demontażu, transportu, jak i montażu angiografu w 
pomieszczeniach obecnego użytkowania angiografu, pomieszczeniach docelowych, jak i na 
drodze transportowej..”  

zmienia na zapis o treści: 
„5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione przez siebie  szkody (w 
szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie) powstałe w trakcie demontażu, transportu, jak i 
montażu angiografu w pomieszczeniach obecnego użytkowania angiografu, pomieszczeniach 
docelowych, jak i na drodze transportowej.” 

4/ zapis w pkt.6 Pozostałe wymagania Załącznik Nr 6 do SIWZ o treści: 

„6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody  (w szczególności utratę, 
zniszczenie, uszkodzenie angiografu lub jakiegokolwiek jego modułu, zespołu, elementu lub 
części) w angiografie podczas jego demontażu, transportu i montażu w pomieszczeniach 
docelowych.”  

zmienia na zapis o treści: 
„6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zawinione przez siebie szkody (w 
szczególności utratę, zniszczenie, uszkodzenie angiografu lub jakiegokolwiek jego modułu, 
zespołu, elementu lub części) w angiografie podczas jego demontażu, transportu i montażu w 
pomieszczeniach docelowych.” 

Ad.5 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.XIV.12 SIWZ o treści: 

„12. 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: 
„12. Odbiór realizacji przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru. 
Zamawiający zastrzega, że nie dokona odbioru przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia 
rażących uchybień w zakresie wymaganych parametrów technicznych lub w zakresie jakości 
uniemożliwiających eksploatację tych urządzeń.” 

2/ zapis w pkt.XIV.21 b) SIWZ o treści: 

„ b) 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt…. - w przypadku dostawy urządzeń  
     niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami  
     technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,” 

zmienia na zapis o treści: 



10 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       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 

 

„ b) 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt…. - w przypadku dostawy urządzeń  
     niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami  
     technicznymi oraz rażących uchybień w zakresie jakości uniemożliwiających eksploatację  
     tych urządzeń” 

3/ zapis w pkt.XIV.27 b) SIWZ o treści: 

„b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub 
wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do 
należytego realizowania umowy” 

zmienia na zapis o treści: 
„b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy rażąco, niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową 
lub wymaganiami Zamawiającego,” 

Ad. 6 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.XIV.14 SIWZ o treści: 

„14. … Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady.” 

zmienia na zapis o treści: 
„14….Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu 
umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji” 

Ad. 7 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.XIV.14 SIWZ o treści: 

„14. Wykonawca udziela ........... miesięcznej pełnej gwarancji (minimum 12 miesięcy od dnia 
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy) na dostarczone i zamontowane urządzenia – w 
tym okresie będzie świadczył wliczone w cenę oferty usługi serwisowe. Gwarancja nie 
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady.” 

zmienia na zapis o treści: 
„14. Wykonawca udziela ........... miesięcznej gwarancji (minimum 12 miesięcy od dnia 
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy) na dostarczone i zamontowane urządzenia – w 
tym okresie będzie świadczył wliczone w cenę oferty usługi serwisowe. Uprawnienia 
Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej 
trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji” 

2/ zapis w pkt.XIV.15 SIWZ o treści: 

„15. Wykonawca udziela ........... miesięcznej pełnej gwarancji (minimum 6 miesięcy od dnia 
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy) na wykonane prace. Gwarancja nie wyłącza, nie 
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za 
wady.” 

zmienia na zapis o treści: 
„15 Wykonawca udziela ........... miesięcznej gwarancji (minimum 6 miesięcy od dnia 
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy) na wykonane prace. Uprawnienia Zamawiającego 
z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są 
tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.” 
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Ad. 8 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.XIV.18 SIWZ o treści: 

„18. W ramach uprawnień z rękojmi za wady w wykonanych pracach oraz dostarczonych 
urządzeniach Zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru z zachowaniem 
uprawnień, o których mowa w pkt.17, prawo do:…..” 

zmienia na zapis o treści: 
„18 W ramach uprawnień z rękojmi za wady w wykonanych pracach oraz dostarczonych 
urządzeniach Zamawiającemu przysługuje według wyboru Wykonawcy z zachowaniem 
uprawnień, o których mowa w pkt.17, prawo do:…..” 

Ad. 9 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.XIV.18 a) SIWZ o treści: 

„ a) żądania wymiany przez Wykonawcę całego urządzenia lub wadliwego elementu, 
podzespołu, modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na 
wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w 
pkt.17,” 

zmienia na zapis o treści: 
„ a) żądania wymiany przez Wykonawcę wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na 
nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w pkt.17,” 

2/ zapis w pkt.XIV.21 e) tiret drugi SIWZ o treści: 

„ - wymianie przez Wykonawcę całego urządzenia lub wadliwego elementu, podzespołu, 
modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt 
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,” 

zmienia na zapis o treści: 
„ - wymianie przez Wykonawcę wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy 
wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego,” 

3/ zapis w pkt.XIV.21 e) tiret czwarty SIWZ o treści: 

„ - demontażu i ponownym zamontowaniu całego urządzenia lub wadliwego elementu, 
podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, na 
wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,” 

zmienia na zapis o treści: 
„ - demontażu i ponownym zamontowaniu wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu po 
dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,” 

4/ zapis w pkt.XIV.21 e) tiret piąty SIWZ o treści: 

„ - demontażu całego urządzenia lub elementu, podzespołu, modułu, zespołu i jego poprawnym 
zamontowaniu na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego,” 

zmienia na zapis o treści: 
„ - demontażu elementu, podzespołu, modułu, zespołu i jego poprawnym zamontowaniu na 
wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,” 
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Ad. 10 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.XIV.18 c) SIWZ o treści: 

„ c) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania całego urządzenia lub 
wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub 
usunięcia wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, o którym mowa w pkt.17” 

zmienia na zapis o treści: 
„ c) żądania od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania wadliwego elementu, 
podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, na 
wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa w 
pkt.17,” 

Ad. 11 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.XIV.18 e) SIWZ o treści: 

„ e) żądania od Wykonawcy demontażu całego urządzenia lub elementu, podzespołu, modułu, 
zespołu i jego poprawnego zamontowania na wyłączny koszt Wykoanwcy w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego” 

zmienia na zapis o treści: 
„ e) żądania od Wykonawcy demontażu elementu, podzespołu, modułu, zespołu i jego 
poprawnego zamontowania na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego,” 

Ad. 12 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.XIV.18 g) SIWZ o treści: 

„ g) odstąpienia od umowy, co traktowane będzie jako okoliczność obciążającą Wykonawcę” 
zmienia na zapis o treści: 

„ g) odstąpienia od umowy, co traktowane będzie jako okoliczność obciążającą Wykonawcę 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,” 

Ad. 13 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.XIV.19 SIWZ o treści: 

„ 19. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują 
te same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady określone w pkt.18 oraz uprawnienie do 
żądania naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa  
w pkt.17  i na własny koszt Wykonawcy” 

zmienia na zapis o treści: 
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„ 19. W ramach uprawnień wynikających z udzielonych gwarancji Zamawiającemu przysługują 
te same uprawnienia co z tytułu rękojmi za wady określone w pkt.18 oraz uprawnienie do 
żądania naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, o którym mowa  
w pkt.17  i na własny koszt Wykonawcy z zastrzeżeniami określonymi w niniejszej umowie.” 

Ad. 14 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.XIV.21 a) SIWZ o treści: 

„ a) 0,5 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt…., za każdy dzień zwłoki w realizacji 
przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność,” 

zmienia na zapis o treści: 
„ a) 0,2 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt…., za każdy dzień zwłoki w realizacji 

przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność,” 

2/ zapis w pkt.XIV.21 e) SIWZ o treści: 

„ e) 0,3 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt….  za każdy dzień zwłoki w:…,” 
zmienia na zapis o treści: 

„ e) 0,1 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt….  za każdy dzień zwłoki w:…,” 
3/ zapis w pkt.XIV.21 f) SIWZ o treści: 

  „ f) 0,2 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt….  za każdy dzień zwłoki w  
        wykonaniu usług serwisowych, o których mowa w pkt. 14,” 

zmienia na zapis o treści: 
„ f) 0,1 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt….  za każdy dzień zwłoki w  

        wykonaniu usług serwisowych, o których mowa w pkt. 14,” 
Ad. 15 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.XIV.21 b) SIWZ o treści: 

„ b) 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt…. - w przypadku dostawy urządzeń  
     niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami  
     technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,” 

zmienia na zapis o treści: 
„ b) 1 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt…. - w przypadku dostawy urządzeń  
     niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami  
     technicznymi oraz rażących uchybień w zakresie jakości uniemożliwiających eksploatację  
     tych urządzeń,” 

Ad. 16 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.XIV.21 e) tiret drugi SIWZ o treści: 

„-  wymianie przez Wykonawcę całego urządzenia lub wadliwego elementu, podzespołu, 
modułu, zespołu na nowy wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt 
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego” 

zmienia na zapis o treści: 



14 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       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 

 

„ -  wymianie przez Wykonawcę wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu na nowy 
wolny od wad oraz o tożsamych parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie 
określonym umową,” 

2/ zapis w pkt.XIV.21 e) tiret trzeci SIWZ o treści: 

„-  usunięciu wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym przez  
     Zamawiającego,” 
zmienia na zapis o treści: 
„ -  usunięciu wady na wyłączny koszt Wykonawcy i w terminie określonym umową,” 
3/ zapis w pkt.XIV.21 e) tiret czwarty SIWZ o treści: 

„-  demontażu i ponownym zamontowaniu całego urządzenia lub wadliwego elementu, 
podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, na 
wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,” 

zmienia na zapis o treści: 
„ -  demontażu i ponownym zamontowaniu wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu 
po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, na wyłączny koszt Wykonawcy w 
terminie określonym umową,” 

4/ zapis w pkt.XIV.21 e) tiret piąty SIWZ o treści: 

„-  demontażu całego urządzenia lub elementu, podzespołu, modułu, zespołu i jego poprawnym 
zamontowaniu na wyłączny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego,” 

zmienia na zapis o treści: 
„ -  demontażu elementu, podzespołu, modułu, zespołu i jego poprawnym zamontowaniu na 
wyłączny koszt Wykonawcy w terminie określonym umową,” 

5/ zapis w pkt.XIV.21 e) tiret szósty SIWZ o treści: 

„-  usunięciu wad i usterek stwierdzonych w  trakcie odbioru nowego przedmiotu umowy  
             w okresie gwarancji/rękojmi, w przypadku, o którym mowa w pkt.18 a), w terminie  
             wyznaczonym przez Zamawiającego” 

zmienia na zapis o treści: 
„ -  usunięciu wad i usterek stwierdzonych w  trakcie odbioru nowego przedmiotu umowy  
w okresie gwarancji/rękojmi, w przypadku, o którym mowa w pkt.18 a) w terminie określonym 
umową,” 

Ad. 17 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.XIV.21 f) SIWZ o treści: 

„Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt b) poprzedzone będzie propozycją 
Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty 
zgłoszenia.” 

zmienia na zapis o treści: 
„Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt b) poprzedzone będzie propozycją 
Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 10 dni od 
daty zgłoszenia” 

Ad. 18 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
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1/ zapis w pkt.XIV.25 SIWZ o treści: 

„25. W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający 
może zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy 
związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek 
upoważnień sądowych.” 

zmienia na zapis o treści: 
„25. W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający 
może zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy 
związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek 
upoważnień sądowych 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” 

Ad. 19 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.XIV.26 SIWZ o treści: 

„26. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli      
wysokość kar nie pokryje szkody.” 

zmienia na zapis o treści: 
„26. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli      
wysokość kar nie pokryje szkody. Wykonawca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń 
umownych w zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na 
zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna 
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 pracy, koszty 
kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom 
oraz inne szkody o podobnym charakterze” 

Ad. 20 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.XIV.27 SIWZ o treści: 

„27. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, 
jeżeli : ….” 

zmienia na zapis o treści: 
„27. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy 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, jeżeli :….” 
Ad. 21 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
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1/ zapis w pkt.XIV.27 a) SIWZ o treści: 

„a) opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych parametrach oraz 
właściwej jakości przekroczy 5 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,” 

zmienia na zapis o treści: 
„a) zwłoka w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych parametrach oraz 
właściwej jakości przekroczy 5 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,” 

Ad. 22 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.XIV.27 b) SIWZ o treści: 

„b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub 
wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do 
należytego realizowania umowy,” 

zmienia na zapis o treści: 
„b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy rażąco, niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową 
lub wymaganiami Zamawiającego,” 

Ad. 23, Ad.24 i Ad.25 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.I SIWZ Termin realizacji tiret pierwszy o treści: 

     „- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji 
zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 5 
dni od daty podpisania umowy,” 

zmienia na zapis o treści: 
     „- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji 

zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 10  
dni roboczych od daty podpisania umowy,” 

2/ zapis w pkt.I SIWZ Termin realizacji tiret drugi o treści: 

     „- podpisanie dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń 
docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu - do 20 
dni od daty podpisania umowy,” 

zmienia na zapis o treści: 
     „- podpisanie bez uwag dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan 

pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w 
wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu, oraz stan techniczny i 
skompletowanie angiografu - do 28 dni od daty podpisania umowy,” 

3/ zapis w pkt.XIV.9 SIWZ tiret pierwszy o treści: 

     „- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji 
zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 5 
dni od daty podpisania umowy,” 

zmienia na zapis o treści: 
     „- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji 

zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 10  
dni roboczych od daty podpisania umowy,” 

 

 



17 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
       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 

 

4/ zapis w pkt.XIV.9 SIWZ tiret drugi o treści: 

     „- podpisanie dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń 
docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu - do 20 
dni od daty podpisania umowy,” 

zmienia na zapis o treści: 
     „- podpisanie bez uwag dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan 

pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w 
wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu, oraz stan techniczny i 
skompletowanie angiografu - do 28 dni od daty podpisania umowy,” 

5/ zapis w pkt. 9 Załącznika Nr 6 do SIWZ Pozostałe wymagania tiret pierwszy o treści: 

     „- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji 
zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 5 
dni od daty podpisania umowy,” 

zmienia na zapis o treści: 
     „- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji 

zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych – do 10  
dni roboczych od daty podpisania umowy,” 

6/ zapis w pkt. 9 Załącznika Nr 6 do SIWZ Pozostałe wymagania tiret drugi o treści: 

     „- podpisanie dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń 
docelowych użytkowania angiografu oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu - do 20 
dni od daty podpisania umowy,” 

zmienia na zapis o treści: 
    „- podpisanie bez uwag dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan 

pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w 
wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu, oraz stan techniczny i 
skompletowanie angiografu - do 28 dni od daty podpisania umowy,” 

7/ zapis w pkt.I SIWZ Termin realizacji tiret trzeci o treści: 

     „- 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,” 

zmienia na zapis o treści: 
     „- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 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 bez uwag dwustronnych pierwszych 
protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, 
odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy 
przekazanych Zamawiającemu, oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu,” 

8/ zapis w pkt.XIV.9 SIWZ tiret trzeci o treści: 

     „- 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,” 

zmienia na zapis o treści: 
     „- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i 

zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych, dostarczenie i zamontowanie 2 szt.szyn sufitowych do 
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wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania bez uwag dwustronnych pierwszych 
protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, 
odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy 
przekazanych Zamawiającemu, oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu,” 

9/ zapis w pkt. 9 Załącznika Nr 6 do SIWZ Pozostałe wymagania tiret trzeci o treści: 

     „- 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,” 

zmienia na zapis o treści: 
     „- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 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 bez uwag dwustronnych pierwszych 
protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, 
odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy 
przekazanych Zamawiającemu, oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu,” 

Ad. 26 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.IV.1.3.1 SIWZ o treści: 

„1.3.1 Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane 
urządzenia do obrotu i używania na terenie RP.” 

zmienia na zapis o treści: 
„1.3.1 Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane 
urządzenia do obrotu i używania na terenie RP – dotyczy zaoferowanych kolumn sufitowych.” 

2/ zapis w pkt.1 Załącznika Nr 4 do  SIWZ o treści: 

„1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu i używania 
na terenie RP.” 

zmienia na zapis o treści: 
„1.  posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu i używania 
na terenie RP - dotyczy zaoferowanych kolumn sufitowych.” 

3/ zapis w pkt.III Formularza Ofertowego o treści: 

„Wykonawca gwarantuje, że urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia spełniają warunki 
dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP oraz oświadcza, że zaoferowane urządzenia są 
nowe, kompletne i spełniają wymogi określone w Załączniku Nr 6 oraz oferowane zgodnie z 
Załącznikiem Nr 6.” 

zmienia na zapis o treści: 
„Wykonawca gwarantuje, że urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia spełniają warunki 
dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP (dotyczy zaoferowanych kolumn sufitowych)  
oraz oświadcza, że zaoferowane urządzenia są nowe, kompletne i spełniają wymogi określone w 
Załączniku Nr 6 oraz oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 6.” 

4/ zapis w pkt.XIV.2 SIWZ o treści: 

„2. Bezwzględnie wymagane jest, by dostarczone urządzenia były nowe, kompletne, spełniały 
warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP - odpowiednie dokumenty 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie, spełniały wymogi określone w 
Załączniku Nr 6 do SIWZ oraz oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ. Wymagane 
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jest również wraz z dostawą kolumn sufitowych dostarczenie ich instrukcji obsługi w języku 
polskim.” 

zmienia na zapis o treści: 
„2. Bezwzględnie wymagane jest, by dostarczone urządzenia były nowe, kompletne, spełniały 
warunki dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP (dotyczy zaoferowanych kolumn 
sufitowych)  - odpowiednie dokumenty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde 
żądanie, spełniały wymogi określone w Załączniku Nr 6 do SIWZ oraz oferowane zgodnie z 
Załącznikiem Nr 6 do SIWZ. Wymagane jest również wraz z dostawą kolumn sufitowych 
dostarczenie ich instrukcji obsługi w języku polskim.” 

Ad. 27 

Zamawiający potwierdza, że zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw angiografu nie 
wynikających z jego niewłaściwego demontażu, transportu oraz ponownego montażu.  
Ad. 28 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie odpowiadał za uszkodzenie wynikające z 
naturalnego zużycia (inne niż mechaniczne) komponentu próżniowego jakim jest lampa rtg. 
Ad. 29 

Zamawiający potwierdza, że koszty związane z naprawą uszkodzeń angiografu wykazanych w 
protokole opisującym stan techniczny i skompletowanie angiografu oraz uszkodzeń wynikających 
z naturalnego zużycia lampy rtg nie mają być ujęte w cenie. 
Ad. 30 

Zamawiający potwierdza, że wymienione w zapisie pkt.XIV.14 „usługi serwisowe wliczone w 
cenę oferty” dotyczą wyłącznie usług gwarancyjnych na dostarczone urządzenia. 
Ad. 31 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) Zamawiający wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.XIV.21 b) o treści: 

„b) 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt…. - w przypadku dostawy urządzeń  
     niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami  
     technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości.” 

zmienia na zapis o treści: 
„b) 1 % wartości umowy brutto, o której mowa w pkt…. - w przypadku dostawy urządzeń  
     niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami  
     technicznymi,” 

Ad. 32 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.2.5 Załącznika Nr 6 do  SIWZ o treści: 

„5. …. Miejsce zamontowania kolumny ma umożliwiać bezkolizyjną pracę ramienia C 
angiografu oraz wykorzystanie monitorów zgodnie z przeznaczeniem.” 

zmienia na zapis o treści: 
„5. … Miejsce montażu kolumny zostanie wskazane przez Wykonawcę w wytycznych i 
poddane Zamawiającemu do akceptacji przy uwzględnieniu czynników: 
- spełnienie oczekiwania co do komfortu pracy z urządzeniem,  
- nie pozostawanie w kolizji z zakresem ruchów urządzenia oraz fizycznym zasięgiem 
okablowania wchodzącego w skład angiografu.” 
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Ad. 33 

Zgodnie z odpowiedzią w Ad.1 Zamawiający wyraził zgodę na podział przedmiotu zamówienia na 
dwa pakiety. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  2015 poz. 2164) wprowadza zmianę treści SIWZ w 
sposób opisany pod udzielonymi odpowiedziami w niniejszym piśmie, w tym również w zakresie 
Załącznika Nr 6 do SIWZ 

Ad. 34 

Zamawiający potwierdza, że  uruchomienie aparatu nie obejmuje ewentualnych napraw angiografu 
z wyjątkiem napraw wynikających z jego niewłaściwego demontażu, transportu oraz ponownego 
montażu.   
Ad. 35 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  
2015 poz. 2164) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
następujący sposób: 
1/ zapis w pkt.8 Załącznika Nr 6 do  SIWZ o treści: 

„8. Przeniesione urządzenie ma być kompletne i gotowe do pracy zgodnie  z przeznaczeniem.” 
zmienia na zapis o treści: 

„8. Przeniesione urządzenie zgodnie z protokołem stwierdzającym stan techniczny i 
skompletowanie angiografu ma być kompletne i gotowe do pracy zgodnie  z przeznaczeniem” 

Ad. 36 

Zamawiający potwierdza, że transport aparatu może się odbyć w dni robocze, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7-18. 
Ad. 37 

Zamawiający potwierdza, że za przygotowanie pomieszczeń docelowych, wg wytycznych oraz za 
uzyskanie niezbędnych dopuszczeń do eksploatacji odpowiedzialny jest Zamawiający. 
Ad. 38 

Zamawiający informuje, iż umiejscowienie stołu operacyjnego, szyn po których porusza się wózek 
z ramieniem C angiografu, zawieszenia pod kable angiografu (do ramienia C) oraz położenie 
kolumny anestezjologicznej przedstawione na załączonym do oferty rysunku – Załącznik Nr 7 do 
SIWZ – jest ostateczne. 
Ad. 39 

a ) Zamawiający potwierdza, że za przeniesienie i ponowny montaż tablicy elektrycznej 
odpowiedzialny jest Zamawiający. 
b) Zamawiający potwierdza, że za lampki ostrzegające o promieniowaniu i kable od nich do tabl. 
elektrycznej i generatora odpowiedzialny jest Zamawiający. 
c) Zamawiający potwierdza, że za demontaż, okablowanie i ponowny montaż wyłączników 
bezpieczeństwa AT i włącznika głównego AET odpowiedzialny jest Zamawiający. 
Ad. 40 

Zamawiający potwierdza, że zapewnia moc i kable zasilające spełniające warunek imp. pętli 
zwarcia (0,11 Ohm przy mierzona przy Generatorze) w miejscu wskazanym do montażu tablicy 
elektrycznej i zapewnia odcinek kabli zasilających pomiędzy tablicą elektryczną i generatorem. 
Ad. 41 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie przeniesienia angiografu 
typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z 
ramieniem C (Pakiet Nr 1 po dokonanej zmianie treści SIWZ) nie odpowiada za opóźnienia 
spowodowane nieterminowym dostarczeniem i zamontowaniem 2 szt. kolumn (zawieszeń) 
sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling (Pakiet Nr 
2 po dokonanej zmianie treści SIWZ). 
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Ad. 42 

Zamawiający wymaga, aby kolumna sufitowa była wyposażona w ramiona poziome o długości 
(mierzonej od osi do osi obrotu) odpowiednio pierwsze ramię 1000mm, drugie ramię 1000mm o 
sumarycznym zasięgu 2000mm.  
Ad. 43 

Zamawiający potwierdza, że adaptacja mocowania zawieszenia zostanie wykonana przez 
Wykonawcę dostarczającego kolumny sufitowe, o których mowa w Pakiecie Nr 2 (po zmianie 
treści SIWZ). 
Ad. 44 

Zamawiający informuje, że długość kabli pomiędzy DCS, a kolumną sufitową wynosi 2,5 m. 
Ad. 45 

Zamawiający potwierdza, że dostarczone zawieszenie (kolumny stacjonarne) zapewni izolację 
elektryczną od budynku. 
Ad. 46 

Zgodnie z wymogiem (po dokonanej zmianie treści SIWZ) zawartym w pkt. I, XIV.14, XIV.15 i 
XIV.16 SIWZ Zamawiający wymaga zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji i wliczonego w 
cenę oferty serwisu na dostarczone i zamontowane w Pakiecie Nr 1 i 2  urządzenia minimum 12 
miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy oraz gwarancji na wykonane w 
Pakiecie Nr 1 prace minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. 
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 - dotyczy 
zaoferowanych w Pakiecie Nr 2 kolumn sufitowych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie 
wymaga posiadania przez Wykonawcę dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na 
terenie RP angiograf, który stanowi własność Zamawiającego. 
Ad. 47 

Zgodnie z wymogiem Zamawiającego określonym w SIWZ (po zmianie treści SIWZ) w zakresie 
Pakietu Nr 1 Wykonawca zrealizuje : 
-  opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji 

zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 10 
dni roboczych od daty podpisania umowy, 

-   podpisanie bez uwag trójstronnego – Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 
1, Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 2 oraz Zamawiający - pierwszego 
protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, 
odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy 
przekazanych Zamawiającemu oraz dwustronnego – Wykonawca realizujący zamówienie w 
zakresie Pakietu Nr 1 oraz Zamawiający - pierwszego protokołu stwierdzającego stan 
techniczny i skompletowanie angiografu - do 28 dni od daty podpisania umowy, 

- wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i 
zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania 
bez uwag pierwszego trójstronnego protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych 
użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych 
Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu oraz dwustronnego pierwszego protokołu 
stwierdzającego stan techniczny i skompletowanie angiografu. 

Tym samym zgodnie z ww. wymogiem Zamawiający przygotuje pomieszczenia docelowe 
użytkowania angiografu w terminie od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
wytycznych technicznych do 28 dni od daty podpisania umowy. 
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Ad. 48 

Zamawiający informuje, że wymagania odnośnie kolumn sufitowych, o których mowa w Pakiecie 
Nr 2 (po zmianie treści SIWZ) zostały określone w Załączniku Nr 6.2 do SIWZ. Ponadto 
Zamawiający informuje, że kolumny te służyły będą jedynie jako zawieszenia sufitowe elementów 
angiogarfu.  
Ad. 49 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogiem określonym w Załączniku Nr 6.2 do SIWZ (po 
zmianie treści SIWZ) kolumna sufitowa, na której zostanie umieszczony zespół monitorów 
będących częścią składową angiografu ma być wyposażona w ramiona poziome o długości 
(mierzonej od osi do osi obrotu) odpowiednio pierwsze ramię 1000mm, drugie ramię 1000mm o 
sumarycznym zasięgu 2000mm, natomiast druga kolumna sufitowa to zawieszenie na którym 
zostanie zamontowany zespół tj. lampa zabiegowa z ramionami i szyba ochronna z ramionami, 
będący elementem składowym zestawu angiograficznego. 
 

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 
4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z  2015 poz. 2164), wprowadza zmiany w treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
1/ zapis na pierwszej stronie SIWZ o treści: 

„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” 

zmienia na zapis o treści: 
„dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO  
na: wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i 
zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C, dostarczenie i zamontowanie 2 
szt. kolumn (zawieszeń) sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem 
Artis Zee Ceiling.” 

2/ zapis w pkt.I SIWZ o treści: 

„Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika z siedzibą w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13, zwany 
w dalszej części “Zamawiającym” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym 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. 
Przedmiot zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
w postaci Formularza Cenowego (Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji), który określa  
potrzeby asortymentowo – ilościowe Zamawiającego.  
Przedmiot zamówienia obejmuje 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, których wymagane parametry techniczne 
określono w Załączniku Nr 6 do niniejszej specyfikacji. 
Wypełniony i podpisany Załącznik Nr 6 do SIWZ określający wymagane oraz oferowane 
parametry przedmiotu zamówienia oraz wypełniony i podpisany Załącznik Nr 1 do SIWZ 
Wykonawca załączy do oferty.  
Przeniesienie angiografu typ Artis Zee Celling 1 nastąpi z pomieszczenia budynku Pawilonu Nr 
I do pomieszczenia w budynku Z. Obydwa budynki znajdują się na terenie siedziby 
Zamawiającego.  
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Dostawa winna być zrealizowana transportem i w opakowaniach Wykonawcy do budynku Z 
znajdującego się na terenie siedziby Zmawiającego.  
Zamawiający w celach poglądowych załącza do SIWZ Dokumentację techniczną pomieszczeń, 
do których ma zostać przeniesiony angiograf – Załącznik Nr 7 do SIWZ.  

     Termin realizacji:  
-  opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji 

zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 

10 dni roboczych od daty podpisania umowy, 

- podpisanie bez uwag dwustronnych pierwszych protokołów stwierdzających stan pomieszczeń 
docelowych użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w 
wytycznych technicznych Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu, oraz stan techniczny i 
skompletowanie angiografu - do 28 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 bez uwag pierwszych 

protokołów stwierdzających stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, 
odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy 
przekazanych Zamawiającemu, oraz stan techniczny i skompletowanie angiografu, 

- gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane urządzenia 
minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń, 

- gwarancja na wykonane prace minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru 
uruchomionego angiografu. 

- uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, 
jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.” 

zmienia na zapis o treści: 
„Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika z siedzibą w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13, zwany 
w dalszej części “Zamawiającym” zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: 
wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i 
zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C, dostarczenie i zamontowanie 2 
szt. kolumn (zawieszeń) sufitowych wraz z adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem 
Artis Zee Ceiling. 
Przedmiot zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
w postaci Formularza Cenowego (Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji), który określa  
potrzeby asortymentowo – ilościowe Zamawiającego.  
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
- w zakresie Pakietu Nr 1 -  wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt.  
  oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C, 
- w zakresie Pakietu Nr 2 - dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn (zawieszeń)  
  sufitowych (zwanych w dalszej części SIWZ kolumnami sufitowymi) wraz z adaptacją  
  umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling, 
których wymagane parametry techniczne określono w Załącznikach Nr 6.1 - 6.2 do niniejszej 
specyfikacji. 
Wypełnione i podpisane Załączniki Nr 6.1 i 6.2 do SIWZ określające wymagane oraz 
oferowane parametry przedmiotu zamówienia oraz wypełniony i podpisany Załącznik Nr 1 do 
SIWZ Wykonawca załączy do oferty.  
Przeniesienie angiografu typ Artis Zee Ceiling, o którym mowa w Pakiecie Nr 1 nastąpi z 
pomieszczenia budynku Pawilonu Nr I do pomieszczenia w budynku Z. Obydwa budynki 
znajdują się na terenie siedziby Zamawiającego.  
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Dostawa urządzeń, o których mowa w Pakiecie Nr 1 oraz Pakiecie Nr 2 winna być zrealizowana 
transportem i w opakowaniach Wykonawcy do budynku Z znajdującego się na terenie siedziby 
Zmawiającego.  
Zamawiający w celach poglądowych załącza do SIWZ Dokumentację techniczną pomieszczeń, 
do których ma zostać przeniesiony angiograf – Załącznik Nr 7 do SIWZ.  
Wykonawca zrealizuje:  

1/ w zakresie Pakietu Nr 1: 
-  opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu harmonogramu czasowo-rzeczowego realizacji 

zamówienia oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wytycznych technicznych - do 10 
dni roboczych od daty podpisania umowy, 

-  podpisanie bez uwag trójstronnego (Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 
1, Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 2 oraz Zamawiający) pierwszego 
protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, 
odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy 
przekazanych Zamawiającemu oraz dwustronnego (Wykonawca realizujący zamówienie w 
zakresie Pakietu Nr 1 oraz Zamawiający) pierwszego protokołu stwierdzającego stan techniczny 
i skompletowanie angiografu - do 28 dni od daty podpisania umowy, 

-  wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. oraz dostarczenie i 
zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C - do 60 dni od daty podpisania 
bez uwag pierwszego trójstronnego protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych 
użytkowania angiografu, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych 
Wykonawcy przekazanych Zamawiającemu oraz dwustronnego pierwszego protokołu 
stwierdzającego stan techniczny i skompletowanie angiografu, 

- gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane w Pakiecie Nr 1  
urządzenia minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, 

- gwarancja na wykonane prace minimum 6 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu 
umowy, 

- uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, 
jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.  

2/ w zakresie Pakietu Nr 2: 
-  podpisanie bez uwag trójstronnego (Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 

1, Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie Pakietu Nr 2 oraz Zamawiający) pierwszego 
protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych, odpowiadający wymaganiom 
określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy realizującego zamówienie w zakresie 
Pakietu Nr 1 przekazanych Zamawiającemu, użytkowania angiografu - do 28 dni od daty 
podpisania umowy, 

-  dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn (zawieszeń) sufitowych wraz z adaptacją 
umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling - do 40 dni od daty podpisania 
pierwszego trójstronnego protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych, 
odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy 
realizującego zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1 przekazanych Zamawiającemu, użytkowania 
angiografu, 

- gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane w Pakiecie Nr 2  
urządzenia minimum 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, 

- uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, 
jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji” 
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3/ zapis w pkt.III.4 SIWZ o treści: 

„4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, zawierających wybrane przez 
Wykonawcę pozycje. Oferta nie zawierająca całości asortymentu będzie odrzucona.  Jeśli okaże 
się, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu - postępowanie zostanie 
unieważnione.”  

zmienia na zapis o treści: 
„4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zawierających wybrane przez 
Wykonawcę pakiety. Oferta nie zawierająca całości asortymentu w ramach pakietu będzie 
odrzucona w ramach tego pakietu.  Jeśli okaże się, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu w danym pakiecie - postępowanie zostanie unieważnione w ramach pakietu. 
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na  2 pakiety.” 

4/ zapis w pkt.III.6 SIWZ o treści: 

„6. Oferta musi zawierać cenę  brutto (w rozumieniu artykułu 2 pkt 1 ustawy) i netto (zgodnie z 
Formularzem Ofertowym), wyrażoną w złotych polskich cyfrowo i słownie, obejmującą 
wszystkie koszty, opłaty, itd.). Postanowienia punktu VI.2 stosuje się odpowiednio.”  

zmienia na zapis o treści: 
„6. Oferta musi zawierać cenę  brutto (w rozumieniu artykułu 2 pkt 1 ustawy) i netto każdego 
wybranego przez Wykonawcę pakietu (zgodnie z Formularzem Ofertowym), wyrażoną w 
złotych polskich cyfrowo i słownie, obejmującą wszystkie koszty, opłaty, itd.). Postanowienia 
punktu VII.2 stosuje się odpowiednio.” 

5/ zapis w pkt.III.7 SIWZ o treści: 

„7. Cena brutto zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, 
natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto 
powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto poszczególnych pozycji należy 
obliczyć jako iloczyn liczby jednostek  miary przez cenę jednostkową netto, a uzyskaną kwotę 
zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto należy obliczyć jako cenę 
jednostkową netto powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch miejsc 
po przecinku.”  

zmienia na zapis o treści: 
„7. Cena brutto zamówienia – - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto 
wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto pozycji winna być obliczona 
jako wartość netto powiększona o kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto pozycji 
należy obliczyć jako iloczyn liczby jednostek miary przez cenę jednostkową netto, a uzyskaną 
kwotę zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto należy obliczyć jako 
cenę jednostkową netto  powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do dwóch 
miejsc po przecinku.” 

6/ zapis w pkt.III.11 SIWZ o treści: 

„Przetarg nieograniczony na usługi – sprawa nr AE/ZP-27-67/16, nie otwierać przed  
08.06.2016 r., godz. 1015”  

zmienia na zapis o treści: 
„Przetarg nieograniczony na usługi – sprawa nr AE/ZP-27-67/16, nie otwierać przed  
16.06.2016 r., godz. 1015”  

7/ zapis w pkt.IV.1.3.1 SIWZ o treści: 

„1.3.1. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane 
urządzenia do obrotu i używania na terenie RP- dotyczy zaoferowanych kolumn sufitowych.”  

zmienia na zapis o treści: 
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„1.3.1. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane 
urządzenia do obrotu i używania na terenie RP - dotyczy zaoferowanych w Pakiecie Nr 2 
kolumn sufitowych.” 

8/ zapis w pkt.V SIWZ o treści: 

1. Cena  brutto                                              -   90% 
2. Czas realizacji                                                 -   10% 

---------------------------------------------------- 
      Razem                                                                  -  100%  
 

Punktacja zostanie dokonana przez każdego z członków komisji według podanych poniżej 
wzorów. 
V.1.Punktacja w kryterium ceny zostanie obliczona ze wzoru: 

 P1 = 0,90 *
co

cn
 * 100pkt 

gdzie: 
cn – cena minimalna (brutto),  
co –cena badanej oferty (brutto) 
       
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi 
kryterium wynosi 90.  
         
V.2.Punktacja w kryterium czas realizacji zostanie obliczona ze wzoru: 

 P2 = 0,10 * 
zaoferparamwart

paramwart

..

min..
 * 100pkt 

gdzie: 
wart. param. min. – oznacza najmniejszą wartość parametru z wszystkich rozpatrywanych ofert w 
pozycji 9 Załącznika Nr 6 do SIWZ 
wart. param. zaofer. – oznacza wartość parametru oferty badanej w pozycji 9 Załącznika Nr 6 do 
SIWZ 
Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „Warunek graniczny. 
Punktacja w kryterium „czas realizacji” Załącznika nr 6 do SIWZ tj. w ocenianym w pozycji 9 
Załącznika Nr 6 do SIWZ parametrze oferta z najmniejsza wartością zaoferowanego parametru 
uzyska 1 punkt, oferta z największą, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością 
zaoferowanego parametru tj. 60 dni uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z 
wzorem określonym w pkt.V.2 
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 10.  
V.3.Punkty przyznane ofercie zostaną obliczone ze wzoru: 
  P = P1 + P2  
zmienia na zapis o treści: 
 
Dla Pakietów Nr 1-2  

1. Cena  brutto                                              -   90% 
2. Czas realizacji                                                 -   10% 

---------------------------------------------------- 
      Razem                                                                  -  100%  
 

Punktacja zostanie dokonana przez każdego z członków komisji według podanych poniżej 
wzorów. 
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Pakiet Nr 1  
V.1.1 Punktacja w kryterium ceny zostanie obliczona ze wzoru: 

 P1.1 = 0,90 *
co

cn
 * 100pkt 

gdzie: 
cn – cena minimalna (brutto),  
co –cena badanej oferty (brutto) 
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi 
kryterium wynosi 90.  
V.1.2.Punktacja w kryterium czas realizacji zostanie obliczona ze wzoru: 

 P1.2 = 0,10 * 
zaoferparamwart

paramwart

..

min..
 * 100pkt 

gdzie: 
wart. param. min. – oznacza najmniejszą wartość parametru z wszystkich rozpatrywanych ofert w 
pozycji 5 Załącznika Nr 6.1 do SIWZ 
wart. param. zaofer. – oznacza wartość parametru oferty badanej w pozycji 5 Załącznika Nr 6.1 do 
SIWZ 
Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „Warunek graniczny. 
Punktacja w kryterium „czas realizacji” Załącznika nr 6.1 do SIWZ tj. w ocenianym w pozycji 5 
Załącznika Nr 6.1 do SIWZ parametrze oferta z najmniejsza wartością zaoferowanego parametru 
uzyska 1 punkt, oferta z największą, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością 
zaoferowanego parametru tj. 60 dni uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z 
wzorem określonym w pkt.V.1.2 
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 10.  
V.1.3.Punkty przyznane ofercie zostaną obliczone ze wzoru: 
  P1 = P1.1 + P1.2  
Pakiet Nr 2  
V.2.1.Punktacja w kryterium ceny zostanie obliczona ze wzoru: 

 P2.1 = 0,90 *
co

cn
 * 100pkt 

gdzie: 
cn – cena minimalna (brutto),  
co –cena badanej oferty (brutto) 
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem wagi 
kryterium wynosi 90.  
V.2.2.Punktacja w kryterium czas realizacji zostanie obliczona ze wzoru: 

 P2.2 = 0,10 * 
zaoferparamwart

paramwart

..

min..
 * 100pkt 

gdzie: 
wart. param. min. – oznacza najmniejszą wartość parametru z wszystkich rozpatrywanych ofert w 
pozycji 4 Załącznika Nr 6.2 do SIWZ 
wart. param. zaofer. – oznacza wartość parametru oferty badanej w pozycji 4 Załącznika Nr 6.2 do 
SIWZ 
Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie „Warunek graniczny. 
Punktacja w kryterium „czas realizacji” Załącznika nr 6.2 do SIWZ tj. w ocenianym w pozycji 4 
Załącznika Nr 6.2 do SIWZ parametrze oferta z najmniejsza wartością zaoferowanego parametru 
uzyska 1 punkt, oferta z największą, określoną przez Zamawiającego graniczną wartością 
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zaoferowanego parametru tj. 40 dni uzyska 0 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie, zgodnie z 
wzorem określonym w pkt.V.2.2 
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium wynosi 10.  
V.2.3.Punkty przyznane ofercie zostaną obliczone ze wzoru: 
  P2 = P2.1 + P2.2 

9/ zapis w pkt.VI.3 SIWZ o treści: 

„3. Każdy z członków komisji ocenia każdą ofertę przyznając jej punkty według wzorów 
określonych w pk.V.1-V.3”  

zmienia na zapis o treści: 
„3. Każdy z członków komisji ocenia każdą ofertę przyznając jej punkty według wzorów 
określonych w pk.V.1-V.2.”  

10/ zapis w pkt.IX.1 SIWZ o treści: 

„1. Oferty należy składać w terminie do dnia 08.06.2016r., godz.10
00 w budynku Dyrekcji 

Specjalistycznego Szpitala, ul. Szpitalna 13, pokój nr 11 - w godz. od 800 do 1500, przesłać 
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską z 
uwzględnieniem postanowień pkt 3.”  

zmienia na zapis o treści: 
„1. Oferty należy składać w terminie do dnia 16.06.2016r., godz.10

00 w budynku Dyrekcji 
Specjalistycznego Szpitala, ul. Szpitalna 13, pokój nr 11 - w godz. od 800 do 1500, przesłać 
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską z uwzględnieniem 
postanowień pkt 3.”  

11/ zapis w pkt.X.1 SIWZ o treści: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 08.06.2016r. o godz.10
15 w 

budynku Dyrekcji  przy  ul. Szpitalnej 13, pokój nr 11”  
zmienia na zapis o treści: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.06.2016r. o godz.10
15 w 

budynku Dyrekcji  przy  ul. Szpitalnej 13, pokój nr 11.”  
12/ zapis w pkt.XIV SIWZ zastępuje zapisem o treści zgodnej z treścią pkt. XIV załączonej  

      do niniejszego pisma SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.  

13/ zapis w pkt.XV.8 SIWZ o treści: 

„8. Wymagane i oferowane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 6”  
zmienia na zapis o treści: 

„8. Wymagane i oferowane parametry oferowanego przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 
6.1- 6.2.”  

14/ zapis w pkt.I Formularza Ofertowego o treści: 

„I. Cena .Oferujemy realizacje przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ  
 za kwotę: 
 NETTO :     .......................................................................................................... 
/ słownie złotych / .................................................................................................................... 
BRUTTO : .............................................................................................................................. 
/ słownie złotych / ....................................................................................................................”  

zmienia na zapis o treści: 
„II. Cena .Oferujemy realizacje przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ 
Pakiet Nr 1 za kwotę: 
NETTO :     ............................................................................................................... 
/ słownie złotych / ........................................................................................................................ 
BRUTTO : .................................................................................................................................... 
/ słownie złotych / ........................................................................................................................ 
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Pakiet Nr 2 za kwotę: 
NETTO :     ............................................................................................................... 
/ słownie złotych / ........................................................................................................................ 
BRUTTO : .................................................................................................................................... 
/ słownie złotych / ........................................................................................................................” 

 15/ zapis w pkt.III Formularza Ofertowego o treści: 

„Wykonawca gwarantuje, że urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia spełniają warunki 
dopuszczenia do obrotu i używania na terenie RP (dotyczy zaoferowanych kolumn 
sufitowych)oraz oświadcza, że zaoferowane urządzenia są nowe, kompletne i spełniają wymogi 
określone w Załączniku Nr 6 oraz oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 6. 
Gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane urządzenia w okresie 
………….. m-cy (minimum 12 m-cy) od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. 
Gwarancja na wykonane prace w okresie ………….. m-cy (minimum 6 m-cy) od dnia 
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. 
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, 
jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.” 

zmienia na zapis o treści: 
„Wykonawca gwarantuje, że zaoferowane: 
- w Pakiecie Nr 1 urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia są nowe, kompletne i spełniają 
wymogi określone w Załączniku Nr 6.1 do SIWZ oraz oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 
6.1 do SIWZ. 
- w Pakiecie Nr 2 urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia spełniają warunki dopuszczenia 
do obrotu i używania na terenie RP oraz oświadcza, że zaoferowane w Pakiecie Nr 2 urządzenia 
są nowe, kompletne i spełniają wymogi określone w Załączniku Nr 6.2 do SIWZ oraz 
oferowane zgodnie z Załącznikiem Nr 6.2 do SIWZ. 
W zakresie Pakietu Nr 1: 
-  gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane w Pakiecie Nr 1   

urządzenia w okresie ………….. m-cy (minimum 12 m-cy) od dnia protokolarnego odbioru 
przedmiotu umowy. 

-  gwarancja na wykonane prace w okresie ………….. m-cy (minimum 6 m-cy) od dnia 
protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. 

-  uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, 
jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji. 

W zakresie Pakietu Nr 2: 
- gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na dostarczone i zamontowane w Pakiecie Nr 2  

urządzenia w okresie ………….. m-cy (minimum 12 m-cy) od dnia protokolarnego odbioru 
przedmiotu umowy, 

- uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, 
jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.” 

16/ zapis w pkt.IV Formularza Ofertowego o treści: 

„IV. Oferowane warunki rozliczania się Zamawiającego z Wykonawcą za zrealizowane 
usługi”  

zmienia na zapis o treści: 
„IV. Oferowane warunki rozliczania się Zamawiającego z Wykonawcą za zrealizowane usługi 
i dostawy/dostawy.”  

17/ zapis w pkt.IV.3 Formularza Ofertowego 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 
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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”  

zmienia na zapis o treści: 
„3. W zakresie Pakietu Nr 1 - Wykonanie przeniesienia angiografu typ Artis Zee Ceiling 1 szt. 
oraz dostarczenie i zamontowanie 2 szt. szyn sufitowych do wózka z ramieniem C -               
do …….... dni (nie więcej niż 60 dni) od daty podpisania bez uwag pierwszego trójstronnego 
protokołu stwierdzającego stan pomieszczeń docelowych użytkowania angiografu, 
odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych technicznych Wykonawcy 
przekazanych Zamawiającemu oraz dwustronnego pierwszego protokołu stwierdzającego stan 
techniczny i skompletowanie angiografu.”  

18/ dodaje w pkt.IV Formularza Ofertowego pkt.4 o treści: 

„W zakresie Pakietu Nr 2 - dostarczenie i zamontowanie 2 szt. kolumn sufitowych wraz z 
adaptacją umożliwiającą współpracę z angiografem Artis Zee Ceiling - do …………. dni (nie 
więcej niż 40 dni) od daty podpisania pierwszego trójstronnego protokołu stwierdzającego 
stan pomieszczeń docelowych, odpowiadający wymaganiom określonym w wytycznych 
technicznych Wykonawcy realizującego zamówienie w zakresie Pakietu Nr 1 przekazanych 
Zamawiającemu, użytkowania angiografu”  

19/ zapis w pkt.1 Załącznika Nr 4 do SIWZ o treści: 

„1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu i używania 
na terenie RP - dotyczy zaoferowanych kolumn sufitowych”  

zmienia na zapis o treści: 
„1. posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowane urządzenia do obrotu i używania 
na terenie RP - dotyczy zaoferowanych w Pakiecie Nr 2 kolumn sufitowych.”  

20/ zmienia treść Załącznika Nr 1 do SIWZ na treść zgodną z treścią Załącznika Nr 1       

      załączonego do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.  

21/ usuwa treść Załącznika Nr 6 do SIWZ  

22/ dodaje Załącznik Nr 6.1 do SIWZ o treści zgodnej z treścią Załącznika Nr 6.1       

      załączonego do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.  

23/ dodaje Załącznik Nr 6.2 do SIWZ o treści zgodnej z treścią Załącznika Nr 6.2  

      załączonego do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.  

 
W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz powyżej dokonanymi zmianami treści 

SIWZ 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 16.06.2016r godz. 10:00 

            - otwarcie ofert w dniu 16.06.2016r godz. 10:15. 

W konsekwencji Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  
 

W załączeniu SIWZ wraz z załącznikami po dokonanej zmianie treści SIWZ. 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 


