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Warszawa, dn. 27.11.2014r.
Do wszystkich Wykonawców
Zawiadomienie

W postępowaniu przetargowym pn. „Usługi serwisowe aparatury rtg w podziale na 2 części”,
nr referencyjny sprawy FZP/ZP-22/U/24/14 – wpłynęły zapytania w związku z powyższym
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)informuje że:
Zestaw I
Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – wzoru umowy dla części nr 1.
Pytanie nr 1
W związku z negatywną odpowiedzią Zamawiającego na nasze zapytanie Nr 4 z dnia
21.11.2014r. zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie
tekstu umowy jak następuje:
1. Wszystkie umowne zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie
świadczenia Usług serwisowych zostały opisane w Umowie serwisowej. Wykonawca nie
udziela żadnych dodatkowych gwarancji z tytułu Umowy serwisowej. Strony wyłączają
niniejszym przepisy o odpowiedzialności z tytułu rękojmi w odniesieniu zarówno do
Usług serwisowych świadczonych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy jak
i do wymienionych na jej podstawie części zamiennych.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna
odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy i jego upoważnionych przedstawicieli z
tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z
całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do
kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1 niniejszej Umowy
serwisowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
Pytanie Nr 2
Prawa własności intelektualnej i przemysłowej
W przypadku wymiany części zamiennych
a. w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, że
wymieniona część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i
kompletnych informacji na ten temat, a także umożliwi pełny wgląd w dokumentację
związana z tym roszczeniem.
b. w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa powyżej w pkt. a),
Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu
podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku
nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie,
obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. c).
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c. Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie
roszczenia oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli
Wykonawca tego zażąda. W razie gdy:
(1) roszczenie zostanie uznane za uzasadnione na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu
lub
(2) Wykonawca uzna, ze wymieniona część narusza prawa własności intelektualnej lub
przemysłowej osoby trzeciej
Wykonawca może, według własnego uznania, jako wyłączny środek przysługujący
Zamawiającemu:
- zapewnić Klientowi prawo do dalszego używania wymienionej części zamiennej lub,
- wymienić lub zmodyfikować wymienioną część w celu uniknięcia dalszego naruszenia
przez Zamawiającego powyższych praw osoby trzeciej lub,
- zwrócić Zamawiającemu cenę części zamiennej po dokonaniu przez klienta zwrotu części
zamiennej.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
Zestaw II
SIWZ
1. Rozdz. X W nawiązaniu do zapisów Ustawy o Wyrobach Medycznych, w
szczególności art. 90 ust 1, a odnoszących się do stosowania się do instrukcji obsługi
producenta urządzeń - dotyczy części nr 2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
niezawodności oraz poprawnego działania systemu, jak również w nawiązaniu do
informacji zawartych w instrukcji obsługi, wymagane jest, aby wszelkie czynności
serwisowe (w tym instalacje, modyfikacje, naprawy, przeglądy okresowe, montaż
oryginalnych części zamiennych) były przeprowadzane przez personel przeszkolony i
upoważniony przez producenta. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania upoważnienia wydanego przez
producenta aparatów do świadczenia usług serwisowych i do załączenia go do oferty
przetargowej.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza zmianę
treści SIWZ w załączniku nr 4 –wzór umowy dla części 2 w §9 dopisuje się ust. 4 w
brzmieniu „Wykonawca oświadcza, że posiada upoważnienie wydane przez producenta
aparatów do świadczenia usług serwisowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca
dostarczy w/w dokument w terminie 3 dni od dnia przekazania żądania.
Ponadto:
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza zmianę
treści:
1) w załączniku nr 6 i nr 7 dopisuje się zdanie „Wykonawca zobowiązany jest do
posiadania upoważnienia wydanego przez producenta aparatów do świadczenia usług
serwisowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w/w dokument.”
2) w załączniku nr 4 –wzór umowy dla części 1 w §9 dopisuje się ust. 4 w brzmieniu
„Wykonawca oświadcza, że posiada upoważnienie wydane przez producenta aparatów do
świadczenia usług serwisowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w/w
dokument w terminie 3 dni od dnia przekazania żądania.
Zał. nr 4 do SIWZ Wzór umowy dla części nr 2
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2. Par. 2 ust 8 Prosimy o zastąpienie słowa "te" słowami "wymagające użycia części
zamiennych" oraz dopisanie na końcu "z zastrzeżeniem ust 9" zgodnie z uzasadnieniem
w pyt. 2
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza zmianę
treści SIWZ w załączniku nr 4 –wzór umowy dla części 2 w § 2:
1) w ust. 8 wykreśla dotychczasowy zapis który brzmi: „Napraw aparatów
Sireskop CX i Siremobil Compact w ramach wynagrodzenia o którym mowa w
§3 ust. 1, które wykraczają poza usługi serwisowe i przeglądy techniczne.
Naprawy te będą wykonywane po przedstawieniu kosztorysu naprawy i
akceptacji przez Zamawiającego, oraz zostaną potwierdzone wpisem do
paszportu technicznego”, a w jego miejsce wpisuje się: „Napraw aparatów
Sireskop CX i Siremobil Compact w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §3
ust. 1, które wykraczają poza usługi serwisowe i przeglądy techniczne. Naprawy
wymagające użycia części zamiennych będą wykonywane po przedstawieniu
kosztorysu naprawy i akceptacji przez Zamawiającego, oraz zostaną potwierdzone
wpisem do paszportu technicznego, z zastrzeżeniem ust 9”.
2) Dodaje się nowy ust. 9 w brzmieniu: "Z uwagi na fakt, że dla aparatu Sireskop CX
producent zakończył z dniem 31.12.2013, a dla aparatu Siremobil Compact zakończy
z dniem 31.12.2015, okres gwarantowanej dostawy części zamiennych może się
okazać, że wykonanie naprawy z użyciem części zamiennych będzie niemożliwe. W
przypadku braku dostępności u producenta części zamiennych do ww. aparatów z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca poinformuje o tym fakcie w
formie pisemnej i wykaże przyczynę braku części zamiennych. Wykazanie braku
części zamiennych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy może stanowić podstawę
do rozwiązania umowy przez Wykonawcę w części niemożliwej do wykonania tj.
części dotkniętej brakiem dostępności u producenta części zamiennych.
Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Zamawiający w
szczególności nie będzie posiadał ani dochodził żadnych roszczeń
odszkodowawczych oraz nie będzie uprawniony do naliczenia kar umownych.
Wykonawcy z tytułu zmniejszenia wynagrodzenia nie przysługuje żadne roszczenie"
W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmienia się treść w § 5
umowy, dotychczasowy zapis „Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy liczonych
od daty podpisania”. otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania.
2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku likwidacji urządzeń w części określonej w §2
ust. 9.”
3. Par 2 Z uwagi na kończącą się gwarantowaną przez producenta dostępność części
zamiennych zwracamy się z prośbą o dopisanie ust 9 o następującym brzmieniu: "Z
uwagi na fakt, że dla aparatu Sireskop CX producent zakończył z dniem 31.12.2013, a
dla aparatu Siremobil Compact zakończy z dniem 31.12.2015 okres gwarantowanej
dostawy części zamiennych może się okazać, że wyko nanie naprawy z użyciem części
zamiennych będzie niemożliwe. W przypadku braku dostępności u producenta części
zamiennych do ww. aparatów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca
poinformuje o tym fakcie w formie pisemnej i wykaże przyczynę braku części
zamiennych. Wykazanie braku części zamiennych z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy może stanowić podstawę do rozwiązania umowy przez Wykonawcę w
części niemożliwej do wykonania tj. części dotkniętej brakiem dostępności u
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producenta części zamiennych. Wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu. Zamawiający w szczególności nie będzie posiadał ani dochodził żadnych
roszczeń odszkodowawczych oraz nie będzie uprawniony do naliczenia kar
umownych."
Odpowiedź w pytaniu 2.
4. Par 3 ust 1 Zgodnie z uzasadnieniem w pyt. 2 prosimy o możliwość rozbicia ceny na
poszczególne aparaty, w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w proponowanym
zapisie par 2 ust 9 umożliwi to Zamawiającemu i Wykonawcy wyłączenie danego
aparatu wg ustalonych cen bez powstania ew. nieporozumień co wartości
poszczególnych pozycji. Jednocześnie prosimy o zgodę na analogiczną modyfikację
formularza oferty
Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza zmianę treści
SIWZ w załączniku nr 7: wpisuje się kolumnę z ceną jednostkową, zmieniony załącznik
nr 7 w załączeniu do niniejszego pisma.
5. Par. 3 ust. 3. Prosimy o usunięcie stwierdzenia "i rozładowania i wniesienia
przedmiotu zamówienia" jako nieadekwatnego do przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza
zmianę treści SIWZ w załączniku nr 4 –wzór umowy dla części 2 w §3 w ust. 3
wykreśla dotychczasowy zapis, który brzmi „Kwota wynagrodzenia brutto określona
w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu i rozładowania i
wniesienia przedmiotu Umowy”. a w jego miejsce wpisuje „Kwota wynagrodzenia
brutto określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu”.
6. Par 3 ust 4 Zgodnie z przepisem art. 454 KC mając na uwadze fakt, że dług
Zamawiającego jest długiem oddawczym, uprzejmie prosimy o nadanie temu zapisowi
następującego brzmienia: „Za datę zapłaty Strony ustalają dzień uznania rachunku
bankowego Wykonawcy.”
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
7. Par. 3 ust. 6 i 7. Z uwagi na fakt, że umowa na świadczenie usług zawarta będzie na
okres 36 miesięcy, a płatność z tego tytułu będzie umownie regulowana wg płatności
comiesięcznych okazać się może w danym miesiącu nie będzie świadczona usługa
serwisowa, w związku z czym Wykonawca nie będzie w stanie załączyć do faktury
protokołu odbioru prac serwisowych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą
o nadanie postanowieniu ust 6 następującego brzmienia: "Wykonawca jest zobowiązany
z tyt. wykonania przedmiotu umowy do wystawienia faktury w cyklu miesięcznym",
natomiast z ust 7 prosimy o usunięcie stwierdzenia: "wraz z potwierdzeniem wykonania
usługi przez upoważnionego pracownika Zamawiającego"
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza zmianę
treści SIWZ w § 3 ust. 6 i 7 umowy, dotychczasowe zapis:
„6. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru prac
serwisowych aparatu. Wykonawca jest zobowiązany z tyt. wykonania przedmiotu
umowy do wystawienia faktury w cyklu miesięcznym obejmującej wszystkie wykonane
w danym miesiącu przeglądy potwierdzone protokołami odbioru.
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7. Wynagrodzenie płatne będzie do 30 dni od daty doręczenie prawidłowo wystawionej
faktury do siedziby Zamawiającego wraz z potwierdzeniem wykonania usługi przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego”. otrzymuje nowe brzmienie:
„6. Wykonawca jest zobowiązany z tytułu wykonania przedmiotu umowy do wystawienia
faktury w cyklu miesięcznym".
7. Wynagrodzenie płatne będzie do 30 dni od daty doręczenie prawidłowo wystawionej
faktury do siedziby Zamawiającego”.
8. Par 4 ust 1 pkt 1d) Prosimy o usunięcie sformułowania "zawieszenia OTC" oraz
"detektorów" - nie dotyczy tych aparatów objętych tych postępowaniem.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza zmianę
treści SIWZ w §4 ust. 1 pkt 2d) umowy, dotychczasowy zapis: „d) Oczyszczenie,
sprawdzenie oraz ewentualna kalibracja następujących podzespołów: kolimatora, stołu,
ścianki „Wall Stand”, zawieszenia „OTC”, lampy oraz detektorów;” otrzymuje nowe
brzmienie:
„d) Oczyszczenie, sprawdzenie oraz ewentualna kalibracja następujących podzespołów:
kolimatora, stołu, ścianki „Wall Stand”, lampy:”
9. Par 4 ust 1 pkt 1g) Prosimy o usunięcie tego zapisu w zakresie zadania nr 2 jako
nieprecyzyjnego - przegląd okresowy będzie wykonany zgodnie z instrukcją
przeglądową producenta i będzie zawierać, o ile dotyczy, wykonanie odpowiednich
testów.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza zmianę
treści SIWZ w §4 ust. 1 pkt 2g) umowy, dotychczasowy zapis „g) Wykonanie
wewnętrznych testów odbiorczych producenta;” otrzymuje nowe brzmienie „g)
wykonanie odpowiednich testów, o ile dotyczy”.
10. Par 4 ust 1 pkt 8 Zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia temu ust.:
"Zakres napraw w ramach opłaty ryczałtowej zawiera: koszt dojazdu i powrotu, koszt
pracy serwisu, koszt części zamiennych, w tym lampę dot. Mammomat 3000 i 1000)
wraz z wymianą, jeśli to konieczne". Aparaty objęte niniejszym postępowaniem nie
posiadają detektorów, natomiast "upadek" rozumiany przez nas jako uszkodzenie
mechaniczne regulowany jest zapisem w pkt. 9c) poniżej.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza zmianę
treści SIWZ w §4 ust. 1 pkt 8) umowy, dotychczasowy zapis „Zakres napraw w ramach
opłaty ryczałtowej zawiera: koszt dojazdu i powrotu, koszt pracy serwisu, koszt części
zamiennych (w tym lampę i detektory za wyjątkiem upadku) wraz z wymianą, jeśli to
konieczne.”, otrzymuje nowe brzmienie: "Zakres napraw w ramach opłaty ryczałtowej
zawiera: koszt dojazdu i powrotu, koszt pracy serwisu, koszt części zamiennych, w tym
lampę dot. Mammomat 3000 i 1000) wraz z wymianą, jeśli to konieczne".
11. Par. 6 ust. 1 i 2c) W celu miarkowania wysokości kar umownych uprzejmie prosimy
Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości umowy
oraz ograniczenie jej wysokości do 10% wartości umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
12. Par 6 ust 1 i 2a), b) i c) Zwracamy się z prośbą o zastąpienie słowa "brutto" na "netto",
jako, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT.
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Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
13. Par 6 ust 2c) Zwracamy się z prośbą o zastąpienie słowa "opóźnienie/opóźnienia" na
"zwłokę/zwłoki"
Wykonawca powinien być obciążany karami umownymi w razie niedotrzymania
terminu z przyczyn przez siebie zawinionych, a nie także za okoliczności całkowicie
niezależne od jego woli, jak to ma miejsce w przypadku opóźnienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
14. Par. 6 ust. 2c. W związku z wysokością kary umownej i podstawy jej naliczania
prosimy o usunięcie słowa "godzinę"
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie
15. Par 6 ust 5 Zwracamy się z prośbą o dopisanie na końcu postanowienia "z
zastrzeżeniem ust 7" oraz dopisanie ust 7 o następującym brzmieniu:
"Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim
bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie
odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność
odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku,
niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar
umownych) ograniczona jest do rocznej wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę
zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe,
odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom"
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.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
16. Par. 7 ust 1.1. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu z 7 na 10 dni zgodnie z
zapisami par 6 ust 1a.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza zmianę
treści SIWZ w §7 ust. 1 pkt 1) umowy, dotychczasowy zapis „gdy opóźnienie w realizacji
usługi przekroczy 7 dni - w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął
wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny”,
otrzymuje brzmienie „gdy opóźnienie w realizacji usługi przekroczy 7 dni - w terminie do
30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie od Umowy z tej przyczyny”.
17. Par 7 ust 1.1 Zwracamy się z prośbą o dopisanie na końcu ustępu postanowienia:
„Odstąpienie wymaga uprzedniego pisemnego wezwania do należytego wykonania
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umowy i wyznaczenia dodatkowego, odpowiedniego terminu nie krótszego niż 3 dni
robocze i jest możliwe po bezskutecznym upływie przedmiotowego terminu.”
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, po bezskutecznym
upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni
zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie.
Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres obsługi objętej
umową dla części nr 2
18. Pkt 4 W celu doprecyzowania zwracamy się z prośbą o dopisanie na końcu zapisu: "z
zastrzeżeniem zapisów umowy par 2 ust 9"
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza zmianę
treści SIWZ w: załączniku nr 7 w pkt 4 dopisuje na końcu zdania kropkę zastępuje sie
przecinkiem i dodaje się zapis „z zastrzeżeniem zapisów umowy par 2 ust 9."
19. Pkt 5 Prosimy o dopisanie po słowach "48 godzin" słów "w dni robocze"
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza zmianę
treści SIWZ w załączniku nr 7 w pkt 5 dopisuje po słowach "48 godzin" słowa "w dni
robocze".
20. Prosimy o zastąpienie zdania: "W cenie usług serwisu Wykonawca musi uwzględnić
wszystkie koszty związane z tą obsługą, w tym dojazd, części zamienne dla aparatów
lub koszt transportu ( koszt przesyłki ) aparatu" na następujący "W cenie usług serwisu
Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z tą obsługą, w tym dojazd,
części zamienne dla aparatów (dot. Mammomat 3000 i 1000) lub koszt transportu (
koszt przesyłki ) części zamiennych".
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza zmianę
treści SIWZ w: załączniku nr 7 dotychczasowy zapis "W cenie usług serwisu
Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z tą obsługą, w tym dojazd,
części zamienne dla aparatów lub koszt transportu (koszt przesyłki ) aparatu" zmienia
się na następujący: "W cenie usług serwisu Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty
związane z tą obsługą, w tym dojazd, części zamienne dla aparatów (dot. Mammomat 3000 i
1000) lub koszt transportu ( koszt przesyłki ) części zamiennych".
UWAGA
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 7 w zestawie II, Zamawiający informuje, że
zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza zmianę treści SIWZ we wzorze umowy
dla Części nr I w § 3 ust 6,dotychczasowy zapis brzmi:
„6. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru prac
serwisowych aparatu. Wykonawca jest zobowiązany z tyt. wykonania przedmiotu
umowy do wystawienia faktury za miesiąc kalendarzowy obejmującej wszystkie
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wykonane w danym miesiącu przeglądy potwierdzone protokołami odbioru.” a
otrzymuje brzmienie:
„6. Wykonawca jest zobowiązany z tytułu wykonania przedmiotu umowy do wystawienia
faktury za miesiąc kalendarzowy."

W załączeniu
1. zmieniony załącznik nr 7
2. zmieniony załącznik nr 6

Zatwierdził:
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres obsługi objętej umową dla części nr 1

Aparat RTG Philips Bucky Diagnost s/n:377543
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy
przeglądów uzgadniane z zamawiającym.
2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych.
3. Naprawy na wezwanie z zapewnieniem części zamiennych i komponentów specjalnych (tj.
lamp rentgenowskich), dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów
i modyfikacji.
4.Czas reakcji na zgłoszenie nie może wynosić więcej niż 48 godzin liczonych od godziny w
której zostało dokonane zgłoszenie telefoniczne.
W cenie usług serwisu Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z tą obsługą,
w tym dojazd, części zamienne lub koszt transportu ( koszt przesyłki ) aparatu.
Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymogami producenta aparatury i
odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i P.Poż. Usługę będącą
przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury
kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego. W przypadku
konieczności wykonania usługi serwisowej w siedzibie Wykonawcy, ewentualny transport
aparatu ma być wkalkulowany w cenę usługi i Zamawiający nie ponosi kosztów tego
transportu.
Usługę polegającą na naprawie aparatu Wykonawca wykonywać będzie po uprzednim
telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego. Przeglądy techniczne wykonywane będą zgodnie z
zaleceniami producenta.- jeden raz na 12 miesięcy.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności serwisowych i przeglądowych w
porozumieniu z Zamawiającym wynikających z dokumentacji technicznej producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania upoważnienia wydanego przez producenta
aparatów do świadczenia usług serwisowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca
dostarczy w/w dokument.”

………….........................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zakres obsługi objętej umową dla części nr 2
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy
przeglądów uzgadniane z zamawiającym.
2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych.
3. Naprawy na wezwanie z zapewnieniem części zamiennych i komponentów specjalnych (tj.
lamp rentgenowskich). Dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów i
modyfikacji aparatów mammograficznych i rtg.
4. Naprawy na wezwanie bez zapewnienia części zamiennych aparatów Sireskop CX i
Siremobil Compact oraz wystawienie kosztorysu ewentualnych napraw tych aparatów, które
wykraczają poza usługi serwisowe i przeglądy techniczne z zastrzeżeniem zapisów umowy
par 2 ust 9.
5. Czas reakcji na zgłoszenie nie może wynosić więcej niż 48 godzin w dni robocze
liczonych od godziny w której zostało dokonane zgłoszenie telefoniczne.
Wykaz aparatury:

Lp.

1

2
3
4

Nazwa aparatu
TYP

Rodzaj
usługi

Cena
ryczałtowa
za jeden
m-c

Wartość
Netto
(36 mcy)

Podatek
VAT
%

Wartość
Brutto
(36 mcy)

Zestaw RTG Sireskop CX
s/n: 1567
Przewoźny RTG
Siremobil Compact s/n:
1070
Mammograf Mammomat
3000 s/n: 12000
Mammograf Mammomat
1000 s/n: 12192

Serwis,
przeglądy

W cenie usług serwisu Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z tą obsługą,
w tym dojazd, części zamienne dla aparatów (dot. Mammomat 3000 i 1000) lub koszt
transportu ( koszt przesyłki ) części zamiennych.
Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymogami producenta aparatury i
odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i P.Poż. Usługę będącą
przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury
kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego. W przypadku
konieczności wykonania usługi serwisowej w siedzibie Wykonawcy, ewentualny transport
aparatu ma być wkalkulowany w cenę usługi i Zamawiający nie ponosi kosztów tego
transportu.
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Usługę polegającą na naprawie aparatu Wykonawca wykonywać będzie po uprzednim
telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego. Przeglądy techniczne wykonywane będą zgodnie z
zaleceniami producenta - jeden raz na 12 miesięcy.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności serwisowych i przeglądowych w
porozumieniu z Zamawiającym wynikających z dokumentacji technicznej producenta.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania upoważnienia wydanego przez producenta
aparatów do świadczenia usług serwisowych. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca
dostarczy w/w dokument.
………….........................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
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