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Znak: AE/ZP-27-76/16                               Tarnów, 2016-06-22 

 

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. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1.  Dotyczy SIWZ cz. XIV Ogólne Warunki Umowy pkt. 22 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 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. 

2. Dotyczy XIV SIWZ pkt 5 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia 

konieczności wykonania napraw angiografu koszty naprawa pokrywa Zamawiający   

3.  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. 

4. 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. 

5. Dotyczy Załącznika nr 6 pkt 10 Prosimy o potwierdzenie, że uruchomienie nie obejmuje 

ewentualnych napraw aparatu za które nie odpowiada Wykonawca. 

6.  Prosimy o potwierdzenie że transport aparatu może się odbyć w dni robocze, od poniedziałku 

do piątku w godzinach 7-18 

7.  Prosimy o potwierdzenie, że za przygotowanie pomieszczeń docelowych, wg wytycznych 

oraz za uzyskanie niezbędnych dopuszczeń do eksploatacji odpowiedzialny jest 

Zamawiający.   

8.  Dotyczy Załącznik Nr 7 do SIWZ Prosimy o potwierdzenie, że rozmieszczenie elementów 

na rysunku jest ostateczne. 
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9.  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 

10. Prosimy o potwierdzenie, 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 

11. 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) 

12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od dostawcy kolumny sufitowej 

zapewnienia zasięgu kolumn z monitorami 2m"  

13. Prosimy o potwierdzenie, że adaptacja mocowania zawieszenia zostanie wykonana przez 

dostawcę kolumn sufitowych 

14. Prosimy o podanie żądnej długości kabli pomiędzy DCS, a kolumną sufitową. 

15. Prosimy o potwierdzenie, że dostarczone zawieszenie (kolumny stacjonarne) zapewni 

izolację elektryczna od budynku , co jest wymogiem producenta aparatu. 

16. 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 

 

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

Ad. 1 

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

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

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ zapis w pkt.XIV.22 a) SIWZ 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.” 

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, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy netto.” 

2/ zapis w pkt.XIV.22 e) SIWZ o treści: 

„e) ……………….w terminie określonym umową,” 

zmienia na zapis o treści: 

„e) ……………….w terminie określonym umową, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy 

netto,” 

3/ zapis w pkt.XIV.22 f) SIWZ 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 i 15” 
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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 i 15, nie więcej jednak niż 10%  

       wartości umowy netto” 

Ad. 2 

Zamawiający potwierdza, że zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw angiografu nie 

wynikających z jego niewłaściwego demontażu, transportu oraz ponownego montażu.  

Ad. 3 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie odpowiadał za uszkodzenie wynikające z 

naturalnego zużycia (inne niż mechaniczne) komponentu próżniowego jakim jest lampa rtg. 

Ad. 4 

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. 5 

Zamawiający potwierdza, że uruchomienie aparatu nie obejmuje ewentualnych napraw 

angiografu z wyjątkiem napraw wynikających z jego niewłaściwego demontażu, transportu oraz 

ponownego montażu.   

Ad. 6 

Zamawiający potwierdza, że transport aparatu może się odbyć w dni robocze, od poniedziałku do 

piątku w godzinach 7-18. 

Ad. 7 

Zamawiający potwierdza, że za przygotowanie pomieszczeń docelowych, wg wytycznych oraz 

za uzyskanie niezbędnych dopuszczeń do eksploatacji odpowiedzialny jest Zamawiający. 

Ad. 8 

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. 9 

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. 10 

Zamawiający potwierdza, że zapewnia moc i kable zasilające spełniające warunek imp. pętli 

zwarcia (0,11 Ohm mierzona przy Generatorze) w miejscu wskazanym do montażu tablicy 

elektrycznej i zapewnia odcinek kabli zasilających pomiędzy tablicą elektryczną i generatorem. 

Ad. 11 

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) 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). 
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Ad. 12 

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. 13 

Zamawiający potwierdza, że adaptacja mocowania zawieszenia zostanie wykonana przez 

Wykonawcę dostarczającego kolumny (zawieszenia) sufitowe, o których mowa w Pakiecie Nr 2. 

Ad. 14 

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

Ad. 15 

Zamawiający potwierdza, że dostarczone kolumny (zawieszenia) sufitowe , o których mowa w 

Pakiecie Nr 2 zapewnią izolację elektryczną od budynku. 

Ad. 16 

Zgodnie z wymogiem 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. 
 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego        

3. a/a 

 


