Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 23.03.2017

Do Wykonawców

Dotyczy: Postępowania przetargowego na "Dostawę 3 śródoperacyjnych aparatów
rentgenowskich typu C-arm dla potrzeb bloku operacyjnego SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w
Otwocku"
DZP/16/2017

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2015 r. poz.
2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
Pytanie 1
Dotyczy Załącznika nr 6, punktu „Monitory", podpunkt 56 do 62
Prosimy o dopuszczenie aparatu z dwona monitorami 19" TFT IPS , 1280x1024 pikseli każdy,
luminacji
1000cd/m2
oraz
kontraście
1000:1.
Są
to
monitory
o
znacznie
wyższych parametrach niż opisane w SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza aparat z dwoma monitorami 19" TFT IPS, 1280x1024 pikseli każdy, luminacji
1000cd/m2 oraz kontraście 1000:1.

Pytanie 2
Dotyczy XIV SIWZ Opis kryteriów gwarancji, Gwarancja 10%
Rozumiemy że w Zamawiający w opisie tabelki omyłkowo wpisał "termin dostawy" zamiast "termin gwarancji"?
Odpowiedź:
Zamawiający w opisie tabelki omyłkowo wpisał "termin dostawy" zamiast "termin gwarancji", powinno
być "termin gwarancji". Zamawiający zmodyfikował zapis w siwz.

Pytanie 3
Prosimy o wyjaśnienie czy pod hasłem "gotowość do wykonywania przeglądów gwarancyjnych" zamawiający ma
na myśli również naprawy gwarancyjne i reakcje serwisu na zgłoszenie usterek? Wyjaśniamy, że przegląd
gwarancyjny wg zaleceń producenta powinien być wykonywany 1 raz na rok.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że kryterium dotyczy jedynie "gotowości do wykonania przeglądów
gwarancyjnych", kryterium nie dotyczy napraw gwarancyjnych i reakcji serwisu na zgłoszenie usterki.

Pytanie 4
Zwracamy się z prośbą o usuniecie z umowy § 5 ust 12 oraz o zmianę kryteriów oceny poprzez wykreślenie
gotowości do wstawienia sprzętu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej powyżej 48 godzin. Wyjaśniamy,
że przedmiotem zamówienia jest specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości

dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania
pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastępczego aparatu.
Uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez
Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z
długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić
uszkodzony system.
W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu
dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z
ramieniem C.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje kryteria oceny ofert.
Pytanie 5
Dotyczy Umowy § 5 ust 6
Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w czasie przewidzianym na usunięcie wady naprawy bez wymiany
części zamiennych (5dni) oraz naprawy z wymianą części zamiennych sprowadzanych od producenta z
zagranicy (7dni). Wyjaśniamy, że czas naprawy uzależniony jest od rodzaju uszkodzenia; w przypadku
konieczności wymiany części zamiennej, która jest sprowadzana od producenta z zagranicy termin 4 dni
roboczych od daty zgłoszenia jest niewystarczający ze względu na czas niezbędny na sprowadzenie (transport)
danej części. W związku z tym prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez uwzględnienie ww.
propozycji.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia wymóg bez zmian.

Pytanie 6
Dotyczy Umowy, § 7 ust 1 pkt 3
Prosimy o dodanie zapisu mówiącego, iż w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę
w związku z okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - wykonawca ma prawo obciążyć
zamawiającego karą umowną w wysokości przewidzianej jak dla wykonawcy czyli 10% wartości netto
zamówienia.
Odpowiedź:
Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 7
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - Tabela wymaganych parametrów granicznych p. 3
Czy Zamawiający dopuści aparat, którego interfejs użytkownika jest w postaci czytelnych i intuicyjnych
piktogramów opisanych dodatkowo angielskimi słowami? Piktogramy te są standardowymi znakami używanymi w
urządzeniach radiologicznych a dodatkowe opisy w języku angielskim stosowane do ich opisu są standardowymi
opisami, które nie stanowią utrudnieniem przy wykonywaniu zabiegów. Dodatkowo z aparatem jest dostarczony
w języku polskim jednostronicowy opis zastosowanych oznaczeń.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza aparat, którego interfejs użytkownika jest w postaci czytelnych i intuicyjnych
piktogramów opisanych dodatkowo angielskimi słowami.

Pytanie nr 8
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - Tabela wymaganych parametrów granicznych p. 4
o
Czy Zamawiający dopuści aparat z obrotem orbitalnym łuku ramienia C 130 ? Wartość ta jest nieznacznie
mniejsza w stosunku do wymagań Zamawiającego ale różnica ta nie ma wpływu na praktyczne użytkowanie
aparatu.
Odpowiedź:
o
Zamawiający nie dopuszcza aparatu z obrotem orbitalnym łuku ramienia C 130 .

Pytanie nr 9
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - Tabela wymaganych parametrów granicznych p. 10
Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem wzdłużnego ruchu ramienia C 20 cm? Wartość ta jest nieznacznie
mniejsza w stosunku do wymagań Zamawiającego ale różnica ta nie ma wpływu na praktyczne użytkowanie
aparatu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza aparatu z zakresem wzdłużnego ruchu ramienia C 20 cm.

Pytanie nr 10
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - Tabela wymaganych parametrów granicznych p. 23
Czy Zamawiający dopuści aparat, którego zakres częstotliwości pracy generatora wysokiej częstotliwości jest w
zakresie od 15 do 30 kHz? Częstotliwość pracy generatora jest dobierana automatycznie przez elektroniczny
układ sterujący i z punktu widzenia użytkownika częstotliwość ta nie przekłada się w żaden sposób na wyniki
obrazowania. W związku z powyższym wymaganie konkretnego zakresu częstotliwości wydaje się mieć jedynie
na celu ograniczenie konkurencji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza aparatu, którego zakres częstotliwości pracy generatora wysokiej
częstotliwości jest w zakresie od 15 do 30 kHz

Pytanie nr 11
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - Tabela wymaganych parametrów granicznych p. 31, 32, 33, 34.
Czy Zamawiający dopuści aparat z lampą RTG z jednym ogniskiem o wymiarze 0,6? Proponowana lampa
jednoogniskowa jest lampą zapewniającą pracę w szerokim zakresie fluoroskopii i radiografii z wykorzystaniem
pełnego zakresu mocy generatora co pozwala uzyskiwać obrazy wysokiej jakości w każdych warunkach
ekspozycji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza aparatu z lampą RTG z jednym ogniskiem o wymiarze 0,6.

Pytanie nr 12
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - Tabela wymaganych parametrów granicznych p. 37, 38
Czy Zamawiający dopuści aparat z lampą RTG o wydajności chłodzenia anody 37,3 kHU/min. i wydajności
chłodzenia kołpaka 6 kHU/min.? Lampa o takich parametrach szybkości chłodzenia w połączeniu z bardzo dużą
pojemnością cieplną anody i całego kołpaka jest wartością zapewniającą przeprowadzenie długotrwałych
zabiegów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza aparatu z lampą RTG o wydajności chłodzenia anody 37,3 kHU/min. i
wydajności chłodzenia kołpaka 6 kHU/min.

Pytanie nr 13
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - Tabela wymaganych parametrów granicznych p. 44
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uznaje za blendy prostokątne rotacyjne blendy opisane w p. 45.
Odpowiedź:
Zamawiający uznaje za blendy prostokątne rotacyjne blendy opisane w p. 45.Zamawiający wymaga
kolimacji typu iris i kolimacji prostokątnej.

Pytanie nr 14
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - Tabela wymaganych parametrów granicznych p. 51
Czy Zamawiający dopuści aparat, którego wzmacniacz obrazu ma DQE 60%? Wartość ta jest nieznacznie
odbiegająca od wartości wymaganej przez Zamawiającego i z praktycznego punktu widzenia nie będzie to miało
wpływu na użytkowanie aparatu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza aparatu, którego wzmacniacz obrazu ma DQE 60%

Pytanie nr 15
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - Tabela wymaganych parametrów granicznych p. 52
Czy Zamawiający dopuści aparat, którego faktyczne rozdzielczości widziane na wzmacniaczu obrazu wynoszą 22
– 30 – 35 pl/cm? Wartości wymagane przez Zamawiającego są wartościami czysto teoretycznymi i obliczonymi a
nie faktycznie uzyskiwanymi na realnym obrazie i nie mają odzwierciedlenia w praktyce.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza aparatu, o maksymalnej rozdzielczość poszczególnych pól obrazowych 22 –
30 – 35 pl/cm. Zamawiający wymaga maksymalnej rozdzielczości poszczególnych pól obrazowych nie
mniejszej niż 48-55-60 pl/cm.

Pytanie nr 16
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - Tabela wymaganych parametrów granicznych p. 56, 57, 58
Czy Zamawiający dopuści aparat z dwoma monitorami zainstalowanymi na oddzielnym wózku a każdy z
monitorów o przekątnej 19” i rozdzielczości 1280x1024 pikseli i kontraście 900:1? Jeden monitor jest
przeznaczony do prezentowania obrazu rzeczywistego, a drugi do prezentowania obrazu referencyjnego. Jest to
rozwiązanie równoważne do wymaganego.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza aparat z dwoma monitorami zainstalowanymi na oddzielnym wózku, a każdy z
monitorów o przekątnej 19” i rozdzielczości 1280x1024 pikseli i kontraście 900:1. Jeden monitor
przeznaczony do prezentowania obrazu rzeczywistego, a drugi do prezentowania obrazu referencyjnego.

Pytanie nr 17
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - Tabela wymaganych parametrów granicznych p. 62
o
Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w monitory o maksymalnym kącie widzenia 170 ? Wartość
wymagana przez Zamawiającego nie znajduje zastosowania w praktyce, ponieważ oglądanie ekranu monitora z
o
kąta większego niż 60-80 z prawej lub lewej strony praktycznie uniemożliwia właściwą ocenę oglądanych
obrazów medycznych i podjęcie w oparciu o nie decyzji dotyczącej wykonywanego zabiegu lub operacji.
Odpowiedź:
o
Zamawiający dopuszcza aparat wyposażony w monitory o maksymalnym kącie widzenia 170 .

Pytanie nr 18
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - Tabela wymaganych parametrów granicznych p. 71
Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji auto-window polegającej na automatycznym dostosowywaniu
jasności i kontrastu obrazu w zależności od natężenia oświetlenia zewnętrznego? Funkcjonalność ta w naszym
przekonaniu nie znajduje praktycznego zastosowania podczas zabiegów gdyż podczas zabiegu nie jest
zmieniane natężenie oświetlenia zewnętrznego na sali zabiegowej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza aparatu bez funkcji auto-window polegającej na automatycznym
dostosowywaniu jasności i kontrastu obrazu w zależności od natężenia oświetlenia zewnętrznego.

Pytanie nr 19
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - Tabela wymaganych parametrów granicznych p. 93
Czy Zamawiający dopuści aparat w którym nie jest wyświetlane położenie celownika na ostatnim zatrzymanym
obrazie? Funkcjonalność ta w naszym przekonaniu ma znikome znaczenie i nie przekłada się na praktyczne
wykorzystanie aparatu a ma jedynie na celu ograniczenie konkurencji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza aparatu, w którym nie jest wyświetlane położenie celownika na ostatnim
zatrzymanym obrazie.

Pytanie nr 20
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ - Tabela wymaganych parametrów granicznych p. 55
Prosimy o usunięcie z tabeli technicznej wymogu podania wartości stosunku sygnału do szumu, gdyż parametr
opisujący jakość wzmacniacza obrazu jest opisany w p. 51 jako DQE wzmacniacza. Niestety nie wszyscy
producenci wzmacniaczy podają parametr stosunek sygnału do szumu, a jedynie DQE.
Odpowiedź:
Wymóg pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 21
Dotyczy SIWZ, rozdział VI, pkt. 1.2
Czy Zamawiający potwierdza, że pomimo miejsca przewidzianego w formularzu JEDZ na zamieszczenie wykazu
głównych dostaw (część IV.C pkt. 1b), Zamawiający wymaga dodatkowego dołączenia wykazu wykonanych
głównych dostaw na załączniku nr 5 do SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dodatkowego dołączenia wykazu wykonanych głównych dostaw na załączniku nr 5
do SIWZ.

Pytanie nr 22
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – oferta
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie pojęcia dni robocze jako dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie pojęcia dni robocze jako dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 23
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – oferta
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach: „zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy
gwarancyjnej przekraczającej 48 godzin” zastrzeżenia o treści: „liczone w dni robocze od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”?
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował kryterium oceny ofert.

Pytanie nr 24
Dotyczy: Kryteria oceny Zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej przekraczającej
48 godzin 10%
Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymagania? O ile możliwe jest dostarczenie sprzętu zastępczego w terminie
48 godzin od daty przekroczenia terminu naprawy to przekazanie go do użytkowania wymaga akceptacji PWIS,
która ma 30 dni na wydanie pozytywnej decyzji dotyczącej użytkowania aparatu RTG. Oznacza to, że wymóg ten
jest wymogiem martwym, nie pozwalającym na używanie dostarczonego aparatu zastępczego wcześniej niż
wykonanie naprawy uszkodzonego aparatu.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje kryteria oceny ofert.

Pytanie nr 25
Dotyczy: Kryteria oceny: Gotowość do wykonania przeglądów gwarancyjnych w godzinach od 4 do 8 w
dni robocze 5% oraz Gotowość do wykonania przeglądów gwarancyjnych w dni wolne od pracy i święta
2%.
Czy w celu umożliwienia wykonania ww czynności z uwagi na godziny wykonywania prac i dla bezpieczeństwa
pracownika Wykonawcy Zamawiający zapewni w tych godzinach obecność osoby ze strony Zamawiającego
upoważnionej do odbioru prac?
Odpowiedź:
W celu umożliwienia wykonania ww czynności z uwagi na godziny wykonywania prac i dla
bezpieczeństwa pracownika Wykonawcy, Zamawiający zapewni w tych godzinach obecność osoby ze
strony Zamawiającego upoważnionej do odbioru prac.

Pytanie nr 26
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – oferta
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach: „Dostępność części zamiennych (min. 10 lat) …..* od
daty odbioru.” zastrzeżenia o treści: „Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla
którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych.”?
Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne
przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego
(dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności
części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na
postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i
standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że
producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie
utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do
zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach
tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie
niemożliwym do wykonania.
Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższa propozycją.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 27
Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy
Prosimy Zamawiającego o wskazanie jaki dokument będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.
Odpowiedź:
Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru.

Pytanie nr 28
Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy, §5 ust. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w/w zapisie zastrzeżenia o treści: „Powyższe nie dotyczy
oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części
zamiennych.”?
Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne
przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego
(dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności
części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na
postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i
standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że
producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie
utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do
zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach
tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie
niemożliwym do wykonania.
Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższa propozycją.
Odpowiedź:
Zamawiając nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Pytanie nr 29
Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy, §5
Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków gwarancji, wyrazi zgodę na dopisanie do projektu umowy
zapisu o treści: „Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub
podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub
podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:
a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:
- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się
Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub
inne nieuprawnione osoby);
b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)
c. materiały eksploatacyjne.“
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę i tym samym modyfikuje zapis.

Pytanie nr 30
Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy, §6 ust. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisów na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu
dostarczonego towaru budzącego istotne zastrzeżenia, co do jakości i kompletności, uniemożliwiające jego
prawidłową eksploatację.’?
Protokół odbioru winien potwierdzać wykonanie wszystkich czynności objętych przedmiotem umowy.
Zamawiający może odmówić podpisania protokołów jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru będą istotne, tj.
uniemożliwiające należyte korzystanie z przedmiotu umowy. W innym przypadku Zamawiający podpisze
protokoły, natomiast Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek wskazanych w tym
protokole.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31
Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy, §6 ust. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisów na: „W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego
nieistotnych wad towaru Zamawiający dokonuje odbioru wraz z jednoczesnym zgłasza je zgłaszeniem tych
wad Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia ich stwierdzenia a Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32
Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy, §6 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia 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”?
Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o wskazany zapis.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33
Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy, §6 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Każdorazowo przy każdej naprawie okres
gwarancji ulega odpowiednio przedłużeniu o czas usunięcia wad przestoju przedmiotu umowy.”?
Odpowiedź:
Zapis, o który pyta Wykonawca znajduje się w §6 ust. 6 wzoru umowy.
Zamawiający wprowadza modyfikację w/w zapisu na: „Każdorazowo przy każdej naprawie okres
gwarancji ulega odpowiednio przedłużeniu o czas usunięcia wad przestoju przedmiotu umowy." w §6
ust. 6.

Pytanie nr 34
Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy, §7 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę
następującymi karami umownymi:
1) w przypadku opóźnienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §1
ust. 3 – w wysokości do 0,5% wartości netto zamówienia za pierwszą rozpoczętą i każdą następną
zakończoną dobę przekroczenia terminu, nie więcej niż 10% wartości netto zamówienia
2) w przypadku opóźnienia zwłoki w usunięciu uszkodzeń stwierdzonych w okresie gwarancji tj.
przekroczenia terminu, o którym mowa w §5 ust. 6 - w wysokości do 0,2% wartości netto
zamówienia uszkodzonego urządzenia za pierwszą rozpoczętą i każdą następną zakończoną
dobę przekroczenia terminu, nie więcej niż 10% wartości netto zamówienia
3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego w związku z
okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości do 10% wartości
netto zamówienia.”?
Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za
niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były
uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma
żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu
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.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35
Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy, §6 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „Wykonawca ponosi pełną
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 wartości netto przedmiotu
zamówienia. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji 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 wyraża zgody.
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