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                        Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
 PUM w Szczecinie 
 Dział Zamówień Publicznych 

                                                                                                            Al.  Powstańców Wielkopolskich 72,  
 70-111 Szczecin 

                                                                                                     tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    
 

Szczecin, dn. 23.01.2015 r. 

Znak sprawy ZP/220/08/15 

Dotyczy:  dostawy i montażu lampy rentgenowskiej Straton MX P46 lub jej odpowiednika do tomografu 

komputerowego Somatom Definition AS prod. Siemens dla SPSK-2 

 

WYJAŚNIENIE NR 1 

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                           

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający uwzględnia wnioski wykonawcy oraz udziela następującego 

wyjaśnienia: 

 

Pytanie nr 1 – SIWZ Rozdział I. IX. Par.1 ust.1.2. 

Czy Zamawiający dopuszcza w zakresie konieczności przedłożenia folderów, ulotek, instrukcji obsługi, 

dokumentacji techniczno-ruchowej itp., w wersji elektronicznej w formacie PDF? Dla części zamiennych producent 

nie tworzy folderów, ulotek, instrukcji obsługi. Dokument, który może potwierdzić spełnienie wymogów 

technicznych przez oferowaną część jest instrukcja obsługi i montażu, którą autoryzowany przedstawiciel posiada 

w wersji elektronicznej w formacie PDF. Omawiany dokument został ustanowiony przez producenta części                        

i urządzenia głównego - Siemens AG. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie nr 2 – SIWZ Rozdział II. Par. 10. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga by certyfikat z zakresu obsługi serwisowej, został wystawiony 

przez producenta urządzenia głównego, co będzie stanowiło potwierdzenie posiadania wiedzy i umiejętności                 

w przedmiotowym zakresie zgodnie z wymaganiami producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, by czynności wymienione w pkt 9 lit. a) – c) wzoru umowy zostały wykonane 

przez osobę posiadającą  imienny certyfikat z zakresu obsługi serwisowej tomografów Somatom Definition AS, 

wystawiony przez producenta urządzenia głównego.  

  

Pytanie nr 3 –SIWZ Projekt umowy, par. 1 lit. c) 

Zwracamy Państwa uwagę, że wykonanie czynności wskazanych w Raporcie Serwisowym, w szczególności 

wymiana lampy, w określonych sytuacjach może nie oznaczać, że urządzenie będzie działać lub będzie działać 

poprawnie. Może się okazać, że konieczna jest wymiana jeszcze innego elementu urządzenia                                    

lub dokonanie dodatkowej naprawy. Zdarza się bowiem, że jest więcej niż jedna przyczyna awarii                          

lub nieprawidłowego działania urządzenia, ale wykazanie takiej dodatkowej przyczyny (dodatkowych przyczyn)    

nie jest możliwie bez uprzedniego usunięcia przyczyny stwierdzonej w trakcie pierwszej diagnostyki uszkodzonego 

urządzenia.  

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dodanie treści na końcu par. 1. lit. c) 
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„z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie odpowiada za niemożliwość uruchomienia tomografu z przyczyn innych                  

niż przyczyny związane z lampą.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji SIWZ w zakresie paragrafu 1 wzoru 

umowy.   

  

Pytanie nr 4 –SIWZ Projekt umowy, par. 3 ust. 4. 

W związku z treścią pytania nr 3 i przekazanych wyjaśnień uprzejmie prosimy o usunięcie z par. 3 ust. 4 treści:          

„po uruchomieniu tomografu”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji SIWZ w zakresie par. 3 ust. 4 wzoru 

umowy. 

  

Pytanie nr 5 –SIWZ Projekt umowy, par. 3 ust. 5. 

Celem doprecyzowania uprzejmie prosimy o zmianę słowa „tomografu” na „lampy”. Przedmiotem zamówienia                

jest dostawa lampy RTG. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji SIWZ w zakresie par. 3 ust. 5 wzoru 

umowy.  

  

Pytanie nr 6 –SIWZ Projekt umowy, par. 4 ust. 1 lit. b) 

Uprzejmie prosimy o dostosowanie wymogu do przedmiotu zamówienia, poprzez dopisanie na końcu par. 1. lit. b), 

treści: „– powyższe dotyczy tylko awarii związanych bezpośrednio z lampą;” 

Utrzymanie wymogu spowoduje rozszerzenie wymagań w stosunku do dostawcy lampy, do każdorazowej reakcji 

serwisu na zgłoszenie awarii do 2 dni roboczych co przełoży się na wzrost kosztów Wykonawcy a co za tym idzie                

i na wartość złożonej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnia wniosek wykonawcy i dokona stosownej modyfikacji SIWZ w zakresie                  

par. 4 ust. 1 lit. b) wzoru umowy. 

  

Pytanie nr 6 –SIWZ Projekt umowy, par. 4 ust. 1 lit. d) 

Uprzejmie prosimy o ograniczeni rękojmi, które ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy – 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 ograniczenie rękojmi i wprowadzenie zapisu                  

w par. 4 ust. 1 lid). 

„Strony ustalają, że rękojmia na wymienione części jest równa okresowi i zakresowi udzielonej gwarancji. 

Zamawiający może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, o ile Wykonawca nie realizuje uprawnień 

gwarancyjnych.” 



3 
 

Odpowiedź: Wzór umowy w zakresie par. 4 ust. 1 nie zawiera zapisów oznaczonych lit. d), wobec czego 

Zamawiający nie ma możliwości odniesienia się do wniosku Wykonawcy. 

  

Pytanie nr 7 –SIWZ Projekt umowy, par. 9 ust. 1 lit. a) i b) 

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 prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na następujące brzmienie § 9 

ust. 1, lit a) i b) : 

a)    w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy, jednak nie więcej niż 5% wartości umowy brutto; 

b)    w przypadku opóźnienia w przystąpieniu do naprawy lampy stanowiącej przedmiot zamówienia                    

w wysokości  0,1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy jednak nie więcej niż 5% 

wartości umowy brutto;    

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy zgodnie z SIWZ. 

  

Pytanie nr 8 –SIWZ Projekt umowy, par. 9 ust. 3 

Prosimy o dodanie w par. 9 ust. 3 poniższego zapisu: „ 

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 rocznej 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. 

W związku z powyższym, prosimy o wprowadzanie na końcu par. 9 ust. 2 treści o brzmieniu „z zastrzeżeniem ust, 

3.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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MODYFIKACJA SIWZ NR 1 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                           

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), niniejszym Zamawiający informuje o dokonaniu następującej modyfikacji 

SIWZ, polegającej na wykreśleniu zapisów wyszczególnionych poniżej i wprowadzaniu ich w następującym 

brzmieniu:  

I.  

„§ 1 

1. Sprzedawca, zgodnie z zobowiązaniem zawartym w ofercie stanowiącej integralną część niniejszej umowy, 

zobowiązuje się: 

a) sprzedać Kupującemu lampę rentgenowską typ Straton MX P46 / jej odpowiednik – typ …… *) zwaną                  

w dalszej części umowy „lampą”, 

b) dokonać jej montażu w tomografie komputerowym Somatom Definition AS produkcji Siemens                          

na warunkach określonych niniejszą umową, 

c) po dokonanym montażu uruchomić tomograf - z zastrzeżeniem ust. 2, 

d) wyskalować generator, 

e) ustawić automatykę zaczernień 

f) wykonać testy akceptacyjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

g) dokonać utylizacji zdemontowanej lampy. 

2.     Sprzedawca nie odpowiada za brak uruchomienia tomografu wynikającego z przyczyn innych 

niż związane z lampą, będącą przedmiotem niniejszej umowy. 
*) niepotrzebne skreślić” 

 

II.  

„§ 3 

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować lampę oraz uruchomić tomograf w Zakładzie 

Diagnostyki Rentgenowskiej – Pracownia Tomografii Komputerowej Zamawiającego, zlokalizowanej                      

w Szczecinie przy Al. Powstańców Wlkp.72 w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,                       

przy czym dzień ten nie jest wliczany do terminu realizacji zamówienia.  

2. Sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem                     

o terminie rozpoczęcia montażu lampy oraz o terminie zakończenia prac objętych umową. 

3. Sprzedawca po zamontowaniu lampy i uruchomieniu tomografu zobowiązany jest do: 

a) wyskalowania generatora, 

b) ustawienia automatyki zaczernień, 

c) wykonania testów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 

warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 

medycznej (Dz. U. 2011 Nr 51 poz. 265 z późn. zm. ). 

4. Warunkiem dokonania odbioru jest prawidłowe działanie lampy oraz przekazanie Kupującemu przez 

Sprzedawcę: 

a) dokumentów potwierdzających dopuszczenie lampy do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie                    

z Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 z 2010 r. poz. 679), tj.: 

- deklaracji zgodności,  

- certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną,  
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- kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych                 

za ich wprowadzenie do obrotu i używania – przy czym dokumenty wymienione w pkt 1.2 lit. b) i c) należy 

załączyć, jeżeli jest to wymagane przepisami Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych                          

(Dz. U. nr 107, z 2010 r., poz. 679). 

b) wyników testów akceptacyjnych (odbiorczych), o których mowa w ust. 3 lit. c).  

5.   Z czynności przekazania Kupującemu lampy po dokonaniu czynności warunkujących odbiór przedmiotu 

zamówienia zostanie sporządzony protokół w dwóch egzemplarzach przez upoważnionych przedstawicieli 

Kupującego i Sprzedawcy.” 

 

III. 

„§ 4 

1. Sprzedawca udziela gwarancji na dostarczoną lampę na okres …. (min. 12) miesięcy od momentu podpisania 

protokołu odbioru tomografu na następujących warunkach: 

a) bezpośredni kontakt z autoryzowanym serwisem producenta w dni robocze od poniedziałku do piątku                         

w godzinach od 7:30 do 15:30; 

b) czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania tomografu w ciągu dwóch dni roboczych po 

zgłoszeniu awarii związanych bezpośrednio z lampą będącą przedmiotem umowy (dzień 

zgłoszenia awarii nie jest wliczany do przedmiotowego terminu); 

c) w przypadku stwierdzenia wad lampy wymiana na fabrycznie nową - objętą minimum 12-miesięczną 

gwarancją - wraz z wyskalowaniem generatora, ustawieniem automatyki zaczernień i wykonaniem testów 

akceptacyjnych nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia uszkodzenia lampy 

(data stwierdzenia uszkodzenia nie jest wliczana do przedmiotowego terminu). 

2. Sprzedawca zobowiązany jest potwierdzić Kupującemu faksem otrzymanie zgłoszenia awarii lampy. 

3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady lampy wynikłe na skutek: 

a) eksploatacji lampy przez Kupującego niezgodnej z jej przeznaczeniem, niestosowania się Kupującego                         

do instrukcji obsługi, wynikające z naturalnego zużycia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn 

leżących po stronie Kupującego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, 

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Kupującego lub inne 

nieuprawnione osoby); 

c) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).” 

 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 

……………………………………………………… 
            DYREKTOR SPSK-2 


