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Konin, 13.09.2019 r. 

WSZ-EP-33/903/2019     

                          wg rozdzielnika    

WYJAŚNIENIA DO SIWZ  

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na utworzenie pracowni 
radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu, nr sprawy: WSZ-EP-33/2019 

                                                     

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami 
dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:  
 

Pytanie nr 1 – Dotyczy: SIWZ pkt 8.8  
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
zamawiającego, Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 siwz następujących dokumentów: 
a) opisy produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na 
żądanie zamawiającego 
Czy z uwagi na to, że w opisach produktów takich jak karty katalogowe, ulotki, foldery zawarte 
są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla 
wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy 
Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby 
każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) 
Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, 
ulotkach oświadczeniem Producenta. 
Odpowiedź: Zamawiający w sposób jasny i precyzyjny wskazał, że wykonawca składa 
„opisy produktów” – nie narzucając żadnych dalszych szczegółów. Tym samym 
dopuszczony jest każdy opis produktu, który potwierdzi zgodność dostaw z wymogami 
zawartymi w SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 – Dotyczy: Projekt umowy nr 33/2019 §1 pkt 4. 4) przeszkolenia 
maksymalnie 15 osób z personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego przed 
podpisaniem protokołu końcowego. 
Z uwagi na wyjątkowo krótki termin realizacji przedmiotu zamówienia prosimy Zamawiającego 
o wyrażenie zgody, aby szkolenia pracowników mogły się odbyć po podpisaniu protokołu 
odbioru końcowego, w terminie uzgodnionym Zamawiającym.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 – Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE WYMAGANYCH 
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: 
Pkt 30 ,,Lampa z funkcją włączania i wyłączania fluoroskopii” 
Tak opisany parametr jest bardzo nieprecyzyjny i niejednoznacznie opisuje oczekiwania 
użytkownika. Każda lampa RTG systemu naczyniowego posiada funkcje włączania i wyłączania 
fluoroskopii. Czołowi producenci systemów naczyniowych w celu zredukowania dawki 
promieniowania rentgenowskiego szkodliwego dla pacjenta jak i operatora, standardowo 
stosują w nowoczesnych systemach lampy ze sterowaniem fluoroskopii siatką. Odpowiednio: 
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GE (standard), PHILIPS (GridSwitch), SIEMENS (ClearPulse), Toshiba (standard). Technologii tej 
pozbawione są jedynie przestarzałe konstrukcje lamp w angiografiach najniższej klasy.  W 
związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający poprzez wymóg ten rozumie i 
wymaga funkcjonalności: ,,Lampa z funkcją włączania i wyłączania fluoroskopii siatką”? 
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga funkcjonalności: ,,Lampa z funkcją 
włączania i wyłączania fluoroskopii siatką”, w związku z tym zmodyfikuje załącznik nr 2 
do SIWZ nr WSZ-EP-33/2019, który udostępni na swojej stronie internetowej 
www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 
Pytanie nr 4 – Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ §7 ust. 4 pkt 2 
Mając na uwadze Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia prosimy o zmianę zapisu w 
następujący sposób: 
„serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostępność części zamiennych przez min. 10 lat od 
daty dostawy  na terenie Polski z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres 
ten wynosi lat 5.” 
Uzasadnienie: 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 spełnienia. Mając powyższe na uwadze uprzejmie 
prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym modyfikuje 
Załącznik nr 4 do SIWZ nr WSZ-EP-33/2019 w zakresie § 7 ust. 4 pkt 2, który otrzymuje 
brzmienie: 
„2) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostępność części zamiennych przez min. 
10 lat od daty dostawy  na terenie Polski z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla 
oprogramowania okres ten wynosi lat 5”. 
Zmodyfikowany Załącznik nr 4, uwzględniający powyższą zmianę, Zamawiający 
udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie 
zakupowej www.platformazakupowa.pl. 
 

Pytanie nr 5 – Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ §7 ust. 7 
Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, 
co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji 
powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się 
naprawy ponad terminy określone w Załączniku nr 4 do SIWZ, §7 ust. 6. W związku z 
powyższym prosimy o następującą modyfikację punktu:  
„Okres gwarancji i rękojmi będzie automatycznie przedłużany o czas od zgłoszenia naprawy do 
dokonania naprawy pod warunkiem, że Wykonawca nie dokona naprawy w czasie określonym 
w ust. 6.” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 6 – Dotyczy: Załącznik nr 4 do SIWZ §7 ust. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację poniższego zapisu:  
„W przypadku niewykonania w terminie obowiązków z tytułu gwarancji lub rękojmi, 
Zamawiający może zlecić ich wykonanie podmiotowi trzeciemu bez upoważnienia sądu – na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie 
wady przez Wykonawcę.”? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 7 – Dotyczy: załącznik nr 4 do SIWZ: 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności 
Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym 
samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z 
zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność 
odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest 
ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym 
wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w 
§………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych 
Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest 
wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku 
ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 7 – Dotyczy: załącznik nr 4 do SIWZ: 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar 
umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany 
pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i 
uwzględnienie go w treści oferty. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie nr 8 – Dotyczy: załącznik nr 4 do SIWZ: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie 
odnoście naruszenia praw własności intelektualnej? 
1.    Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, 
zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) 
bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że 
Zamawiający,  
(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz  
(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy 
obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu 
roszczenia, oraz  
(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia. 
2.  Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani 
ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Wykonawcy. 
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3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności 
Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy 
takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, 
specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z 
informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji 
Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez 
Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami 
Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów 
wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było 
uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub 
wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie 
zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się 
przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu 
komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań 
(bezpieczeństwa). 
4.   W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej 
Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu 
prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w 
celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny 
nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów. 
5.  Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają 
zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, 
na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony 
jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń. 
6.  Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na 
Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.  
7.   Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności 
za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek 
jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności 
intelektualnej. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie nr 9 – Dotyczy: załącznik nr 4 do SIWZ: 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

 

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 
ustawy „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zmianę treści 
SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym 
postępowaniu. 
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