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Znak sprawy:  DZPUCK.262.029.2020                        Warszawa, dnia 11.02.2020 r.  

       WYKONAWCY 
       BIORĄCY  UDZIAŁ  W  POSTĘPOWANIU  
 
Dotyczy: Postępowanie nr DZPUCK.262.029.2020 – Dostawa, wymiana zespołu lampy do urządzenia 
angiograficznego typ Artis zee ceiling dla Pracowni Badań Naczyniowych i Radiologii Interwencyjnej 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ,,ustawą”, w związku z wpłynięciem zapytań do SIWZ dotyczących w/w 
postępowania Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 

Pytanie 1: 
Pytanie  dot. zał. nr 3  Umowa par. 1 ust. 4 c) 
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o odstąpienie od  słów: „albo niezależną jednostkę uprawnioną 
do szkolenia i wystawiania ww. certyfikatów w zakresie wykonywania napraw modeli urządzeń 
będących przedmiotem zamówienia” z wzoru umowy. 

Zaznaczamy, że poza producentem urządzenia lub jego autoryzowanym przedstawicielem nie ma 

certyfikowanych ośrodków naukowych szkolących z wiedzy na temat przedmiotowego urządzenia. 

Ponadto nie można rzetelnie ocenić kompetencji jeżeli szkolenie nie obejmowało zakresu 

wskazanego przez producenta jako obowiązkowego, czyli zgodnego z minimum programowym. 

Odpowiedź: 
§ 1 ust. 4 lit. c) Umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

c) osoby delegowane do wykonania czynności serwisowych posiadają stosowne indywidualne 
certyfikaty wystawione przez producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela. 

 
Pytanie 2: 
Pytanie  dot. zał. nr 3  Umowa par. 3 ust. 1 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że lampa ma być wyprodukowana w 2020 roku. 
 
Odpowiedź: 
§ 3 ust. 1 Umowy otrzymuje następujące brzmienie: 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, został wyprodukowany w 

2020 r., jest wolny od wad, może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem opisanym w ofercie 
i w instrukcji obsługi oraz udziela gwarancji wynoszącej ….. miesiące, liczonej od daty podpisania 
raportu serwisowego. 

 
Pytanie 3: 
Pytanie  dot. zał. nr 3  Umowa par. 3 ust. 9 
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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 
następujący zapis na końcu ustępu: 

  
"Strony ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych 
przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji". 

  
Wydłużenie okresu rękojmi poza okres gwarancji udzielonej przez producenta części,  może wpłynąć 
na przedstawienie niekorzystnej cenowo oferty w przedmiotowym postępowaniu 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy w dotychczasowym brzmieniu. 
 
Pytanie 4: 
Pytanie  dot. zał. nr 1 Formularz Ofertowy 

W związku z wymaganiem Zamawiającego dot. posiadania przez wykonawcę kodów serwisowych 
prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek posiadania umowy/dokumentu 
potwierdzającego legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania oraz ma obowiązek 
przedstawienia ww. dokumentu przed podpisaniem umowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
Zmieniony Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: 
https://dzp.spcsk.pl 
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