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Znak: AE/ZP-27-07/17                                        Tarnów, 2017-02-15 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawę i 

instalację lampy RTG w tomografie komputerowym BrightSpeed Elite 16 wraz z 

wykonaniem testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz przeglądu technicznego 

tomografu komputerowego. 

 

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści: 

 

1. Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż gwarancja na lampę RTG (niezależnie od jej wymiany 

lub wymian w okresie gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu 

podstawowego, wskazanego w umowie okresu gwarancji.  

2.  Dotyczy Rozdziału XIV pkt. 5 SIWZ - Prosimy o potwierdzenie, że w rzeczonym 

postępowaniu rękojmia wobec przekazanych urządzeń jest wyłączona. 

3. Dotyczy Rozdziału XIV pkt. 16 SIWZ - Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie 

zapisu, że w przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, zakup 

towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym umową 

bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych może nastąpić po 

uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania zamówienia i zakreśleniu 

dodatkowego 7-dniowego terminu? 

4. Dotyczy § 1 ust. 1 Załącznika Nr 6 do SIWZ - Czy Zamawiający może doprecyzować 

zbiory danych osobowych podlegających przetwarzaniu? 

5. Dotyczy Rozdziału XIV pkt. 19 SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu 

w ten sposób, że prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu po uprzednim 

pisemnym wezwaniu wykonawcy do należytego wykonania umowy i zakreśleniu 

dodatkowego 7-dniowego terminu? 

6. Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 1 - W Załączniku nr 5 Zamawiający wymaga w parametrze nr 

1 aby zaoferowana lampa RTG była „kompatybilna z gantry systemu tomografii 

komputerowej wyprodukowanego w 2010 roku przez firmę GE Healthcare typ BrightSpeed 

Elite 16, nie wymagająca żadnych modyfikacji tego systemu podczas jej instalacji.”  

a) Czy w związku z tym Zamawiający potwierdza, iż wymaga aby oferowana lampa była 

wyprodukowana przez producenta tomografu komputerowego BrightSpeed Elite oraz zgodna 

z jego specyfikacją?  

b) Czy Zamawiający potwierdza, iż wymaga aby oferowana lampa była możliwa do instalacji 

bez modyfikacji jakiegokolwiek elementu systemu aparatu, również jego interfejsu tzn. jest 

wykluczona sytuacja aby po zainstalowaniu oferowanej lampy system wyświetlał 

jakiekolwiek ostrzeżenia i zachowywał się w sposób inny od sytuacji kiedy w aparacie jest 

zainstalowana lampa oryginalna, zgodna z pierwotną konfiguracją tomografu 

komputerowego BrightSpeed Elite oraz jest wykluczona sytuacja aby Wykonawca 

zmodyfikował oprogramowanie aparatu tak aby np. takie ostrzeżenie nie było wyświetlane. 

7. Dotyczy Załącznika Nr 5 poz. 9 – Czy Zamawiający potwierdza iż “gwarancja i wliczony w 

cenę oferty serwis na wszystkie wymienione części zamienne: minimum 12 miesięcy od daty 

protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia bez limitu skanów i limitu mAs” dotyczą 

tylko i wyłącznie lampy RTG do TK BrightSpeed Elite 16 stanowiącej przedmiot 
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zamówienia, a nie dotyczą tomografu komputerowego BrightSpeed Elite 16 jako całości ani 

żadnego innego jego podzespołu nie będącego lampą RTG do TK BrightSpeed Elite 16 

stanowiącą przedmiot zamówienia ? 

8. Dotyczy Rozdziału IV SIWZ – Czy na potwierdzenie oświadczeń, które wymagane są w 

punktach 1.1.2. SIWZ Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie katalogu dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o certyfikat lub inny 

dokument wystawiony przez producenta tomografu komputerowego BrightSpeed 16 Elite 

potwierdzający, iż co najmniej dwie osoby (dane osobowe potwierdzone na dokumencie), 

którymi potencjalny Wykonawca dysponuje, zostały przeszkolone w zakresie serwisowania 

tomografu komputerowego BrightSpeed 16 Elite? 

9. Czy Zamawiający potwierdza, iż gwarancja na lampę RTG, będącą przedmiotem zamówienia 

– niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji – jest nieodnawialna, tj. 

upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji, tj. 12 miesięcy (bez 

limitu skanów)? 

 

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

Ad.1 i Ad.9 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w punkcie I SIWZ oraz w punkcie 9 Załącznika Nr 5 

do SIWZ „Gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na wszystkie wymienione części 

zamienne: minimum 12 miesięcy od  daty protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia 

bez limitu skanów i limitu mAs.” 

Ad.2 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  

2015 poz. 2164 z poź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ W pkt.XIV.5 SIWZ Ogólne warunki umowy dodaje zapis o treści: 

„Zamawiający wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.” 

Ad.3 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  

2015 poz. 2164 z poź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ W pkt.XIV.16 SIWZ Ogólne warunki umowy  

zapis o treści: 

„16. W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający 

może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z 

Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień 

sądowych.”  

zmienia na zapis o treści: 

„16. W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający 

może dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z 

Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień 

sądowych po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania zamówienia w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.”  

Ad.4 

Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w §1 ust.1 umowy stanowiącej 

Załącznik Nr 6 do SIWZ to dane osobowe znajdujące się w tomografie komputerowym, w 

którym lampa RTG zostanie zainstalowana. 
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Ad.5 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  

2015 poz. 2164 z poź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następujący sposób: 

1/ W pkt.XIV.19 SIWZ Ogólne warunki umowy  

zapis o treści: 

„19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, z zachowaniem prawa do 

kar umownych, bez konieczności wzywania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w 

terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:…” 

zmienia na zapis o treści: 

„19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, z zachowaniem prawa do 

kar umownych, w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności 

uzasadniającej odstąpienie od umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 

należytego wykonania umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, w następujących 

sytuacjach:…” 

Ad.6 a) i b) 

Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w punkcie 1 Załącznika Nr 5 do SIWZ „Lampa rtg 

kompatybilna z gantry systemu tomografii komputerowej wyprodukowanego w 2010 roku przez 

firmę GE Healthcare typ BrightSpeed Elite 16, nie wymagająca żadnych modyfikacji tego 

systemu podczas jej instalacji.” 

Ad.7 

Zamawiający potwierdza, że wymagany przez Zamawiającego okres minimum 12 miesięcy 

gwarancji i wliczonego w cenę serwisu na wszystkie wymienione części zamienne od daty 

protokolarnego odbioru uruchomionego urządzenia bez limitu skanów i limitu mAs dotyczy 

wszystkich wymienionych części i podzespołów niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zmówienia, natomiast nie dotyczy tomografu komputerowego BrightSpeed Elite jako całość. 

Ad.8 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ zawarte w pkt.IV.1.1.2. 

 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.2, Ad.3 i Ad.5, działając na podstawie art.38 

ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i 

otwarcia ofert na:  

- składanie ofert do dnia 21.02.2017r godz. 10:00  

- otwarcie ofert w dniu 21.02.2017r. godz. 11:00  

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                  

w punkcie III.11, IX.1, X.1,XIV.5, XIV.16, XIV.19 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


