
 
 

Grudziądz, dnia  06.11.2020 r.  
 
 
 
 
 
ZP- 2594/20 
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu RTG  

z  ramieniem C (znak sprawy: Z/70/PN/20). 

 
 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu RTG  
z  ramieniem C (znak sprawy: Z/70/PN/20), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 
 
Zapytanie nr 1 
Dot. pkt III.9 Załącznika nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Śródoperacyjny aparat 
rentgenowski z ramieniem C 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG, którego szerokość impulsu mieści się  
w zakresie 5-14 ms? 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG, 
którego szerokość impulsu mieści się w zakresie 5-14 ms. Zamawiający modyfikuje  
w Załączniku nr 3 do SIWZ zapis w punkcie III. 9, który otrzymuje brzmienie: 
 „Regulacja szerokości impulsu w zakresie min.7-40ms  *) lub w zakresie 5-14 ms*).” 
 
Zapytanie nr 2 
Dot. pkt VI.15 Załącznika nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia:  Śródoperacyjny aparat 
rentgenowski z ramieniem C 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitory LCD TFT 19 cali  posiadające taką samą 
jakość obrazu co te opisane w SIWZ? 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitory LCD 
TFT 19 cali posiadające taką samą jakość obrazu co te opisane w SIWZ. W przypadku 
zaoferowania dopuszczonego asortymentu należy stosowną zmianę umieścić w Załączniku nr 3 
do SIWZ! 
 
Zapytanie nr 3 
Dot. pkt VI. 9 Załącznika nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Śródoperacyjny aparat 
rentgenowski z ramieniem C. 
Czy Zamawiający dopuści system obróbki obrazu bez funkcjonalności lupy? 
 
Odpowiedź 
 

Do wszystkich Wykonawców  



 
 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że zapytanie dotyczy pkt. VII. 9. 
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. W przypadku zaoferowania dopuszczonego 
rozwiązania należy stosowną zmianę umieścić w Załączniku nr 3 do SIWZ! 
 
Zapytanie nr 4 
Dot. pkt VI.11 Załącznika nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Śródoperacyjny aparat 
rentgenowski z ramieniem C 
Czy Zamawiający dopuści system cyfrowy bez opisanych funkcjonalności? Oferowany przez 
nas aparat posiada następujące funkcjonalności, które mogą być traktowane za równoważne: 
wyostrzeniem krawędzie, redukcji szumu , wykrywanie ruchu z aktywną redukcją szumu ? 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że zapytanie dotyczy VII. 11 i w tym zakresie 
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie tj. aparat posiada następujące 
funkcjonalności, które mogą być traktowane za równoważne: wyostrzenie krawędzi, redukcja 
szumu, wykrywanie ruchu z aktywną redukcją szumu. Informuję, że wyostrzenie obrazu to 
właśnie funkcja filtru krawędziowego, zaś redukcja szumu i wykrywanie ruchu z aktywną 
redukcją szumu to funkcja filtru rekursywnego. W przypadku zaoferowania dopuszczonego 
rozwiązania należy stosowną zmianę umieścić w Załączniku nr 3 do SIWZ! 
 
Zapytanie nr 5 
Dot. pkt. II. 1 Załącznika nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia:  Śródoperacyjny aparat 
rentgenowski z ramieniem C 
Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie dodatkowej punktacji w tym punkcie mając na 
uwadze ergonomię pracy i komfort operatora przy skomplikowanych zabiegach ? 

1.   

Prześwit – wolna przestrzeń - między obudową lampy a obudową 
detektora > 80cm  *)  
  
85 cm  
PODAĆ  

≥ 85 cm – 4 
pkt 
<85 cm – 
0pkt 

 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach 
określonych w SIWZ i je podtrzymuje. 
 
Zapytanie nr 6 
Dot. pkt. II. 5 Załącznika nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia:  Śródoperacyjny aparat 
rentgenowski z ramieniem C 
Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie dodatkowej punktacji w tym punkcie mając na 
uwadze ergonomię pracy i komfort operatora przy skomplikowanych zabiegach ? 

5.   

Zmotoryzowany ruch pionowy ramienia C w zakresie  ≥ 40 cm *)  
  
 PODAĆ 

≥ 45 cm – 4 
pkt 
<45 cm – 
0pkt 

 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach 
określonych w SIWZ i je podtrzymuje. 
 



 
 

Zapytanie nr 7 
Dot. pkt. IV. 5,6 Załącznika nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia:  Śródoperacyjny aparat 
rentgenowski z ramieniem C 
Czy Zamawiający dostosuje punktację proporcjonalnie jak w innych punktach. Pragniemy 
zwrócić uwagę, że zamieszczona w tych parametrach punktacja jest skrajnie niesprawiedliwa  
i nieproporcjonalna do innych punktów. Opisana punktacja faworyzuje jedynie rozwiązanie 
firmy TIMKO sp. z o.o. oferująca produkty firmy ZIEHM  prosimy o modyfikację zgodnie  
z poniższym : 

5.   

Pojemność cieplna kołpaka  zabezpieczająca przed 
przegrzaniem podczas zabiegów kardiologicznych zapewniająca 
bezpieczną długą pracę podczas zabiegu  min. 5000kHU *)  
 
5000÷ 8000kHU  

  
   

 
2 pkt 
  
4 pkt   
  
     PODAĆ 

 Powyżej 9000 kHU  

6.   

Wartość ciągłego rozproszenia 
ciepła kołpaka  min. 300W *)  
300-900  
Powyżej 1100W  

       
       2 pkt  
4 pkt 
PODAĆ 

 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach 
określonych w SIWZ i je podtrzymuje. Pojemność cieplna układu kołpak lampy- anoda oraz 
szybkość rozproszenia ciepła determinuje czas długotrwałej skopii przy „trudnym pacjencie” co 
ma miejsce m.in. w zabiegach chirurgii naczyniowej. Im wyższe są te parametry, tym mniejsza 
groźba samoistnego wyłączenia aparatu wskutek przegrzania się lampy RTG. Jest to z punktu 
widzenia Zamawiającego, najważniejszy parametr techniczny ramienia C, gdyż przekłada się na 
bezpieczeństwo pacjenta. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie Zamawiającego związane  
z eksploatacją wielu aparatów RTG dostarczonych przez Pytającego pokazuje zawodność 
zastosowanych lamp rentgenowskich, co wiązało się z koniecznością ich kosztownej wymiany, 
częstszą niż w rozwiązaniach konkurencji. Zamawiający nie akceptuje proponowanego 
zrównywania pojemności cieplnych kołpaka 5000KHU i 9000kHU oraz wartości rozproszenia 
ciepła kołpaka 300W i 1100W oraz traktowania jako równoważnych, ocenianych taką samą 
ilością punktów technicznych. 
 
Zapytanie nr 8 
Dot. pkt. IX. 3 Załącznika nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia:  Śródoperacyjny aparat 
rentgenowski z ramieniem C 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez dynamicznego filtra adaptacyjnego? Ponadto prosimy  
o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez ten zapis? 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że dynamiczny filtr adaptacyjny to funkcja 
elektronicznego doboru filtrów odpowiadających za artefakty ruchowe oraz filtrów 
dostosowujących parametry promieniowania do anatomii pacjenta podczas zabiegu. Takiej 
funkcjonalności Zamawiający wymaga. 
 



 
 

Zapytanie nr 9 
Dot. załącznika nr 5 do SIWZ (wzoru umowy) §3 ust. 6 
 
 
 
Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do 
naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do 
naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą? Dni robocze to dni pn-pt z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach 
określonych w SIWZ i je podtrzymuje. 
 
Zapytanie nr 10 
Dot. załącznika nr 5 do SIWZ (wzoru umowy) §3 ust. 6 
Prosimy  o rezygnację z wymagania wymiany reklamowanego towaru, która uzasadniona jest 
faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i 
tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy 
konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod 
względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym. 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach 
określonych w SIWZ i je podtrzymuje. 
 
 
Zapytanie nr 11 
Dot. załącznika nr 5 do SIWZ (wzoru umowy) §3 ust. 6 
Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów RTG jak również 
względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów  
o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia 
urządzeń zastępczych. 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający modyfikuje zapis  
w Załączniku nr 5 do SIWZ w paragrafie 3 poprzez wykreślenie z ustępu 6 tiretu drugiego  
o treści: 
„ 
- w przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 3 dni roboczych od dnia przesłania 

zgłoszenia wady Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego  
o parametrach nie gorszych niż sprzęt reklamowany na okres do czasu naprawienia awarii,  
z zastrzeżeniem post. §5 ust. 1 pkt.2.” 

 
Zapytanie nr 12 
Dot. załącznika nr 5 do SIWZ (wzoru umowy) §3 ust. 9 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymienioną część lub istotną naprawę 
skutkującą rozpoczęciem biegu gwarancji na nowo, taką część lub naprawę, której koszt 
przekracza 40% ceny brutto urządzenia. W pozostałych przypadkach Wykonawca udzieli 
gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły zgodnie z 



 
 

gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w 
zależności który termin upłynie później. 
 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający podtrzymuje zapisy 
określone w SIWZ. 
 
Zapytanie nr 13 
Dot. załącznika nr 5 do SIWZ (wzoru umowy) §3 ust. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe: 
„Strony ustalają, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
Zamawiającego – kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
Zamawiający zobowiązuje się jednak, że skorzysta z uprawnień przysługujących mu w ramach 
rękojmi tylko wówczas, kiedy wada / awaria nie została usunięta przez Wykonawcę w ramach i 
na warunkach udzielonej gwarancji.”? 
Prosimy o zmianę celem klaryfikacji i uniknięcia sporów co do długości i czasu 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi – powyższe pozwoli w przyszłości uniknąć 
sporów w tym zakresie. 
Pierwotne brzmienie zakłada zawieszenie, ale jednocześnie powoduje, że zaspokojenie roszczeń 
z gwarancji nie skutkuje wygaszeniem roszczeń z rękojmi, tylko roszczenia te zostają 
zawieszone bez wskazania kiedy to zawieszenie się kończy.  
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający modyfikuje  
w Załączniku nr 5 do SIWZ w paragrafie 3 treść ustępu 3, który otrzymuje brzmienie: 
„Strony ustalają, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
Zamawiający zobowiązuje się jednak, że skorzysta z uprawnień przysługujących mu w 
ramach rękojmi tylko wówczas, kiedy wada / awaria nie została usunięta przez 
Wykonawcę w ramach i na warunkach udzielonej gwarancji.” 
 
Zapytanie nr 14 
Dot. załącznika nr 5 do SIWZ (wzoru umowy) §5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych z 1% na 0,1% - tj. do wielkości 
powszechnie przyjmowanej w sektorze zamówień publicznych. Uprzejmie zwracamy uwagę, że 
zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 
11.10.2016,  sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V 
CSK 123/16 ), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara 
umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco 
wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać 
do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców  zamówieniem. 
To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi  do ich 
unieważnienia.  
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
zaproponowaną zmianę.  
 
Zapytanie nr 15 



 
 

Dot. załącznika nr 5 do SIWZ (wzoru umowy)  §5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ust. 5 w 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 
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 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający podtrzymuje zapisy 
określone w SIWZ. 
 
Zapytanie nr 16 
Dot. załącznika nr 5 do SIWZ (wzoru umowy) §6 ust. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu:  
„Dodatkowo Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części 
lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi  
z epidemią Covid-19.”? 
Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmożonych starań 
w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii 
wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić 
opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego  dostawców  
i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku 
zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja 
dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.  
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający podtrzymuje zapisy 
określone w SIWZ, tj. Termin wykonania zamówienia:  
-  dostawa zakupionego aparatu potwierdzona fakturą – do dnia 10.12.2020 r. 
-   instalacja, uruchomienie aparatu u Zamawiającego – do 7 dni od daty dostawy. 
Termin wykonania zamówienia z uwagi na dostawę aparatu RTG z ramieniem C w ramach 
"Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z 
zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca" w ramach 
programu polityki zdrowotnej pn. "Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo 
Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020" nie może ulec zmianie! 
 



 
 

 
 
 
Zapytanie nr 17 
Dot. złożenia oferty 
W związku z trwającą pandemią oraz zaleceniem władz państwowych do zachowywania 
dystansu społecznego oraz pozostania w domach zwracam się z uprzejmą prośbą  
o dopuszczenie złożenia oferty w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym 
przy użyciu np. miniportalu, który zapewnia brak możliwości zapoznania się ze złożonymi 
ofertami przed terminem ich otwarcia. 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający wyraża zgodę na komunikację elektroniczną. Zamawiający modyfikuje zapisy 
SIWZ, znajdują się one pod odpowiedziami na zapytania. 
 
Zapytanie nr 18 
Dot. Załącznika nr 3 do SIWZ 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o opublikowanie załącznika nr 3 do SIWZ (zestawienia 
parametrów technicznych) w formacie edytowalnym. 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu 
Załącznik nr 3 do SIWZ w formacie edytowalnym. 
 
Zapytanie nr 19 
Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, punktu II/12 
Prosimy o doprecyzowanie, w SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu  
z monitorami dotykowymi do sterowania aparatem umieszczonymi na stacji monitorowej i na 
RTG z C natomiast w punkcie 12 Zamawiający wymaga wskazań również na monitorze 
mocowanym do krawędzi stołu. Prosimy o potwierdzenie, iż jest to tylko omyłka pisarska  
i Zamawiający wymaga sterowania z monitorze dotykowych na RTG z C i na stacji 
monitorowej. 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający koryguje pomyłkę pisarską  
i wymaga wyświetlania wartości aktualnego kąta ruchu orbitalnego i rotacji jedynie przy 
ramieniu C jako funkcjonalności, za którą otrzymać można punkty techniczne. Zamawiający 
modyfikuje w Załączniku nr 3 do SIWZ zapis w punkcie  II.12, który otrzymuje brzmienie: 
 „Wyświetlenie na panelu przy ramieniu C aktualnego kąta ruchu orbitalnego i rotacji”. 
 
Zapytanie nr 20 
Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, punktu III/3 
Prosimy o potwierdzenie, iż wartość wymagana dotyczy wszystkich oferowanych trybów pracy 
urządzenia dla pracy generatora. 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający podtrzymuje zapisy 
określone w SIWZ. 
 



 
 

 
 
Zapytanie nr 21 
Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, punktu V/5 
Prosimy o wyjaśnienie zapisu, są realizowane dwa modele obrotu obrazu i kolimacji w taki 
sposób aby promieniowanie nie wychodziło poza obszar detektora, w oferowanym przez nas 
aparacie obraz wyświetlany jest jako kwadratowy zgodny z formatem detektora w projekcjach 
90/180/270/0  stopni jako obraz kwadratowy a po obrocie o inny kąt kolimowany jest do koła. 
W innych rozwiązaniach obraz przycinany jest nie do koła a do 8 kąta. W związku  
z powyższym rozumiemy, iż wymóg oceniany jest do spełnienia tylko w przypadku kolimacji  
a w pozostałych projekcjach obraz ma być wyświetlany jak z całego detektora przy pełnych 
katach prostopadłych ww. 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający podtrzymuje zapisy 
określone w SIWZ. 
 
Zapytanie nr 22 
Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ, punktu VI/19 
Prosimy o dopuszczenie aparatu z monitorami stałymi nieskładanymi w których podstawa jest 
tak zaprojektowana aby nie było możliwości uszkodzenia monitorów podczas transportu stacji 
monitorowej. 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza aparat  
z monitorami nieskładanymi, w których podstawa jest tak zaprojektowana, aby nie było 
możliwości uszkodzenia monitorów podczas transportu stacji monitorowej. W przypadku 
zaoferowania dopuszczonego asortymentu należy stosowną zmianę umieścić w Załączniku nr 3 
do SIWZ! 
 
Zapytanie nr 23 
Dotyczy treści umowy w § 2 pkt 5 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przekazania kluczy sprzętowych, 
oprogramowania serwisowego oraz kodów zabezpieczających oprogramowanie. 
Wyjaśniamy, że kody serwisowe są wydawane imiennie autoryzowanym serwisantom, którzy 
muszą odbyć cykl szkoleń serwisowych u producenta i są wydawane na określony czas. 
Zamawiający musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami art.90 ust.4 i 5 Ustawy                           
o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r., która reguluje jakie podmioty mogą wykonywać 
czynności serwisowe. 
Producent sprzętu medycznego  gwarantuje, że jeżeli sprzęt jest użytkowany, serwisowany  
zgodnie z jego wytycznymi to zapewnia, ze wszelkie wydane certyfikaty są utrzymywane w 
mocy. 
Rejestrując wyrób jako wyrób medyczny potwierdza się jednocześnie, że dane urządzenie 
posiada odpowiednie certyfikaty oraz przedkłada się instrukcje obsługi, która m.in. zawiera 
informacje na temat zasad eksploatacji urządzenia. Naruszenie wytycznych producenta może 
skutkować utratą wszelkich certyfikatów dla danego urządzenia. 
Jednocześnie informujemy, ze w momencie przekazania kodów serwisowych Zamawiającemu 
byłoby rażącym naruszeniem wytycznych producenta i tym samym Zamawiający byłby 
zobowiązany do przejęcia na siebie  wszelkiej  odpowiedzialności prawnej za skutki 
użytkowania aparatu. W momencie, kiedy osoba trzecia zostanie poszkodowana podczas pracy 
aparatu to szpital poniesie wszystkie konsekwencje tego zdarzenia (ewentualne odszkodowanie 



 
 

itp.), a nie producent sprzętu. Powyższe wynika z tego, że z chwilą przeniesienia na kupującego 
kodów serwisowych producent nie ma faktycznych ani prawnych możliwości zagwarantowania 
sprawności pracy aparatu. Wszelkie czynności związane zatem z serwisem i naprawą sprzętu 
zobowiązany jest dokonywać na własne ryzyko kupujący. Ponosi on tym samym wszelką 
odpowiedzialnością opartą nie tylko na zasadzie winy, lecz także na zasadzie ryzyka za szkody 
wyrządzone w związku z użytkowaniem takiego urządzenia. Dlatego też tak istotnym 
elementem użytkowania sprzętu medycznego, bezpośrednio związanego z zagrożeniem dla 
życia i zdrowia pacjenta, jest właściwe jego serwisowanie i przestrzeganie wytycznych 
producenta. 
Dodatkowo informujemy, ze  zgodnie z Instrukcją obsługi „aparat może być obsługiwany 
jedynie przez wykwalifikowany personel. Otwieranie aparatu i dostęp do wewnętrznych 
elementów jest dozwolone jedynie dla autoryzowanego serwisu. Autoryzowanie do 
wykonywania napraw dokonać może jedynie producent aparatu”  
W związku z powyższym wnosimy o rezygnację przez Zamawiającego z powyższego wymogu. 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza proponowane 
rozwiązanie i odstępuje od wymogu przekazania kluczy sprzętowych, oprogramowania 
serwisowego oraz kodów zabezpieczających oprogramowanie. Zamawiający modyfikuje 
Załącznik nr 5 do SIWZ w § 2 poprzez wykreślenie ust. 5 o treści: 
„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia bez odrębnej zapłaty:  
• oprogramowania serwisowego,  
• kodów dostępu niezbędnych do wykonywania diagnostyki serwisowej aparatu.”  
W związku z wykreśleniem powyższego punktu zmienia się punktacja na następującą: 
„5.Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy bez odrębnej zapłaty: 
a)instrukcję obsługi aparatu w języku polskim w wersji papierowej wraz z instrukcją 
aplikacyjną min. 1 egzemplarz i w wersji elektronicznej, 
b)dokumentację techniczną w wersji papierowej min. 1 egzemplarz i w wersji 
elektronicznej zawierającą: oparte na szczegółowych schematach blokowych omówienie 
budowy i zasad funkcjonowania aparatu, instrukcję wykonywania diagnostyki systemu, 
instrukcję wykonywania napraw i konserwacji aparatów, kompletny katalog części 
zamiennych do aparatu. 
6.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń w terminie uzgodnionym 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na etapie realizacji umowy.  
7.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia testów akceptacyjnych 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji aparatu potwierdzających sprawność aparatu i 
właściwą jakość obrazowania. 
8.Odbiór sprzętu będzie realizowany następująco: Odbiór ilościowy i techniczny polegać 
będzie na ocenie ilości i zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z treścią umowy 
i jej załącznikami. Z odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy podpisany 
przez Zamawiającego. Odbiór uważa się za dokonany w przypadku podpisania protokołu 
zdawczo – odbiorczego przez Zamawiającego bez uwag. 
9.Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewnia transport, rozładunek i 
wniesienie przedmiotu umowy w miejsce i do pomieszczenia wskazanego przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia odpowiedniej liczby osób, wielkości środka transportu niezbędnych do 
prawidłowej realizacji dostawy sprzętu, a także przestrzegania przepisów bhp.” 
 
W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie zwracam się z prośbą  
o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od potencjalnych podmiotów świadczących 
pogwarancyjne usługi serwisowe podpisania z Wykonawcą stosownej umowy licencji, która 



 
 

przeniesie wszelkie ryzyka i odpowiedzialności wynikające ze stosowania oprogramowania 
serwisowego na podmiot świadczący usługi serwisowe. 
 
Odpowiedź 
 
Patrz odpowiedź na pytanie 23. 
 
Zapytanie nr 24 
Dotyczy treści umowy w § 2 pkt 6 lit. b) 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od w/w wymogu. Wyjaśniamy, iż dokumentację opisaną 
w powyższym punkcie otrzymują autoryzowani serwisanci, którzy muszą odbyć cykl szkoleń 
serwisowych u producenta. Możemy dostarczyć instrukcję techniczną opisująca kody błędów 
pozwalającą na identyfikację przyczyny nieprawidłowości. 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ w § 2 poprzez zmianę zapisu w ustępie 5 (po 
zmianie) w pkt b), który otrzymuje brzmienie: 
„b)instrukcję techniczną opisującą kody błędów pozwalającą na identyfikację przyczyny 
nieprawidłowości ” 
 
Zapytanie nr 25 
Dotyczy treści umowy w § 3 pkt 5 ppkt 2)  
Dotyczy treści umowy w § 3 pkt 6  
Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 10 dni roboczych (w 
przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od 
zdiagnozowania usterki. 
Wyjaśniamy, że czas naprawy zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych 
uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku 
skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. 
wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin 
sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu co w przypadku poczty 
kurierskiej trwa 2-3 dni robocze. 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SIWZ w § 3 poprzez zmianę zapisu w ustępie 6, 
który otrzymuje brzmienie: 
„6. Po odebrani towaru podlegającego reklamacji lub podjęciu naprawy w siedzibie 
Zamawiającego Wykonawca: 
-usunie wadę i dostarczy sprawny towar wolny od wad na własny koszt do miejsca, w 
którym wadę ujawniono niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych (bez 
wymiany części) i 10 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części 
zamiennych z zagranicy) od zgłoszenia usterki lub w przypadku braku możliwości 
naprawy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wymieni 
go na wolny od wad na własny koszt (całkowite koszty transportu obciążają Wykonawcę) 
nawet gdyby ceny uległy zmianie. Nowy sprzęt winien pochodzić z bieżącej produkcji.  
-Wykonawca poda numer telefonu kontaktowego w sprawach serwisu w godzinach 
popołudniowych oraz w dni wolne od pracy ........................ Zgłoszenie telefoniczne 
Zamawiający każdorazowo potwierdzi wysyłając faks na numer .........................................”  
 
Zapytanie nr 26 
Dotyczy treści umowy w § 3 pkt 6 



 
 

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. 
Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce 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 
 
Patrz odpowiedź na zapytanie nr 11. 
 
Zapytanie nr 27 
Dotyczy treści umowy w § 5 pkt 1 ppkt 1) i 2) 
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar w w/w punktach 0,3% wartości brutto przedmiotu 
umowy. Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący. 
 
Odpowiedź  
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 5 do SIWZ  
w § 5 ust. 1 zapis w pkt 1) i 2), który otrzymuje brzmienie: 
„1) za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 0,3 % wartości brutto 
niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 30% 
wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1, 
2) za opóźnienie w realizacji zgłoszenia reklamacyjnego ponad termin, o którym mowa  
w § 3 ust. 6 tiret 1, w wysokości 0,3 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 30% wartości brutto umowy określonej  
w § 4 ust. 1,”  
 
Zapytanie nr 28 
Dotyczy treści umowy w § 5 pkt 1 ppkt 3) 
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżący po stronie Wykonawcy do wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy.     
Wyjaśniamy, iż w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie 
przyjmowane są kary do 10 %.  
Zwracamy uwagę, że kary mają dyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy, 
a nie być formą osiągania dodatkowego dochodu dla Zamawiającego. 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
zaproponowaną zmianę. 
 
Zapytanie nr 29 
Dotyczy treści umowy w § 5 pkt 1 ppkt 3) 
Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także 
Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla 



 
 

Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
zaproponowaną zmianę. 
Nie zaproponowano żadnego zapisu. Równowaga stron nie jest naruszona. Interesy wykonawcy 
są zabezpieczone na taką okoliczność poprzez możliwość naliczenia  odsetek za opóźnienie. 
Przyczyny umożliwiające odstąpienie od umowy przewiduje PZP i w ocenie Szpitala nie 
występują tam takie przypadki, które uzasadniałyby konieczność zabezpieczenia interesów 
Wykonawcy karą umowną. 
 
Zapytanie nr 30 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu do 22.12.2020 r.? 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy sprzętu. 
 
Zapytanie nr 31 
Czy Zamawiający uzna za wystarczające materiały autoryzowanego dystrybutora dotyczące 
oferowanego sprzętu, potwierdzające parametry określone przez Zamawiającego? 
 
Odpowiedź  
 
W odpowiedzi na powyższe informuję, że Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ dostarczenia: 
prospektu lub instrukcji z danymi technicznymi oferowanego przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza wydruki etykiet z Internetu, opis itp. Istotą przedmiotowego 
dokumentu jest poglądowe zobrazowania oferowanego przedmiotu zamówienia.  
 
Zapytanie nr 32 
§2 pkt.4-5 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przekazania kodów serwisowych. 
Kody serwisowe są wydawane imiennie autoryzowanym serwisantom, którzy muszą odbyć cykl 
szkoleń serwisowych u producenta i są wydawane na określony czas. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (art.90 ust.4 i 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 
20.05.2010r.) czynności serwisowe mogą wykonywać wyłącznie podmioty do tego uprawnione. 
Ponadto zgodnie z wymogami producenta do wykonywania czynności serwisowych 
upoważniony jest autoryzowany serwis producenta, serwisanci posiadający odpowiednie 
uprawnienia, doświadczenie i wyposażenie. Niewłaściwe zmiany w ustawieniach aparatu mogą 
skutkować jego uszkodzeniem lub spowodować uszczerbek na zdrowiu zarówno pacjenta, jak i 
personelu. 
Jednocześnie informujemy, iż przekazanie kodów serwisowych Zamawiającemu jest 
naruszeniem wytycznych producenta, a tym samym Zamawiający będzie zobowiązany do 
przejęcia na siebie wszelkich skutków niewłaściwego użytkowania oraz serwisowania aparatu. 
Niewłaściwe zmiany w ustawieniach aparatu mogą skutkować jego uszkodzeniem lub 
spowodować uszczerbek na zdrowiu zarówno pacjenta, jak i personelu. 
 
Odpowiedź 
 
Patrz odpowiedź na zapytanie 23. 
 
Zapytanie nr 33 



 
 

§2 pkt.4 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia szkolenia pracowników Działu 
Logistyki potwierdzonego certyfikatem w zakresie o którym mowa w §2 pkt. 4? Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami wszelkie naprawy, przeglądy oraz kalibracje sprzętu powinny być 
wykonywane przez autoryzowany serwis producenta. Niewłaściwe zmiany w ustawieniach 
aparatu mogą skutkować jego uszkodzeniem lub spowodować uszczerbek na zdrowiu zarówno 
pacjenta, jak i personelu. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie pracowników 
Działu Logistyki w zakresie obsługi urządzeń oraz podstawowej obsługi technicznej i 
technicznego przeglądu bezpieczeństwa – zgodnie z zakresem zawartym z Instrukcji Obsługi. 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający pozostaje przy zapisach określonych w SIWZ. 
 
Zapytanie nr 34 
§3 pkt.6 Czy Zamawiający przychyli się do prośby i uwzględni w czasie przewidzianym na 
usunięcie awarii: naprawy bez wymiany części zamiennych (14 dni roboczych) oraz naprawy z 
wymianą części zamiennych, które są sprowadzane od producenta z zagranicy (21 dni 
roboczych)? 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody na 
zaproponowaną zmianę. 
 
Zapytanie nr 35 
Czy Zamawiający wymaga integracji aparatu z siecią szpitalną? Jeśli tak jaki jest dostawca 
licencji/integracji? 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wymaga  integracji 
aparatu z siecią szpitalną. 
 
Zapytanie nr 36 
Załącznik nr 3 do SIWZ  
II. Ramię C 
Pkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, 
którego prześwit ramienia C wynosi 79 cm? 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje 
przy zapisach określonych w SIWZ. 
 
Zapytanie nr 37 
Pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru 
„Głębokość ramienia”, według następującego wzoru: parametr wymagany - 0 pkt., największa 
wartość - 10 pkt. 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje 
przy zapisach określonych w SIWZ. 



 
 

 
Zapytanie nr 38 
 
Pkt 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, 
którego obrót wokół osi podłużnej wynosi 145o? 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje 
przy zapisach określonych w SIWZ. 
 
Zapytanie nr 39 
Pkt 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, 
którego zakres rotacji ramienia C wokół osi poprzecznej wynosi 360°? 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje 
przy zapisach określonych w SIWZ. 
 
Zapytanie nr 40 
Pkt 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru 
„Zmotoryzowany ruch pionowy”, według następującego wzoru: parametr wymagany - 0 pkt., 
największa wartość - 10 pkt. 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje 
przy zapisach określonych w SIWZ. 
 
Zapytanie nr 41 
Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, 
który nie posiada możliwości obrotu ramienia C wokół osi pionowej? W aparatach 
posiadających ruchy zmotoryzowane opcja ta nie jest wykorzystywana. 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje 
przy zapisach określonych w SIWZ. 

 
Zapytanie nr 42 
Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, 
którego odległość SID wynosi 100 cm? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie 
dodatkowej punktacji dla parametru „Odległość SID”, według następującego wzoru: parametr 
wymagany - 0 pkt., najmniejsza wartość - 10 pkt. 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje 
przy zapisach określonych w SIWZ. 

 
Zapytanie nr 43 



 
 

Pkt 10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, 
którego maksymalna długość wynosi 200 cm?  

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza do zaoferowania 
wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego maksymalna długość wynosi 200 cm. 
Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 do SIWZ w punkcie II Ramię C pkt. 10, który 
otrzymuje brzmienie: 
 

10 

Maksymalna długość ramienia C w pozycji do transportu to  200cm *) 
 
 
 ……….. 
PODAĆ 

Maksymalna długość ramienia C w pozycji do transportu od 190 
cm do 200cm 
Maksymalna długość ramienia C w pozycji do transportu < 190cm 

0 pkt. 
 
2 pkt. 
 
 
 
……….. 
PODAĆ 

 
Zapytanie nr 44 
Pkt 12 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, 
które posiada możliwość wyświetlania aktualnego kąta ruchu orbitalnego i rotacji na panelu 
przy ramieniu C bez możliwości wyświetlenia na panelu przy stole? 
 
Odpowiedź 

 
Patrz odpowiedź na zapytanie nr 19. 
 
III. Generator 
Zapytanie nr 45 
Pkt 1 Czy Zamawiający będzie wymagał aby dostarczony aparat RTG był wyposażony w 
generator typu splitblock? Dzięki takiemu rozwiązaniu aparat posiada niskoprofilową lampę co 
zmniejsza ryzyko kolizji ze stołem operacyjnym oraz ułatwia manewrowanie ramieniem 
podczas zabiegu. Dodatkowo to unikalne rozwiązanie pozwala ustawić wzmacniacz obrazu 
bliżej pacjenta co ma bezpośrednie przełożenie na lepszą jakość obrazu. Czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Lampa z wirującą anaodą 
typu monoblock”, według następującego wzoru: lampa typu monoblock- 0 pkt., lampa typu 
splitblock - 10 pkt.  

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach 
określonych w SIWZ i je podtrzymuje. 
 
Zapytanie nr 46 
Pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, 
który posiada generator o mocy 15 kW(ekwiwalent 30 kW)? Dzięki nowemu oprogramowaniu 
aparat ma możliwość lepszego odszumienia obrazu(usunięciu ziarnistości oraz niechcianych 
artefaktów) co pozwala na uzyskanie zdjęcia w jakości porównywalnej dla generatora o mocy 
30 kW. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru 



 
 

„Moc generatora RTG ”, według następującego wzoru: największa wartość- 0 pkt., najmniejsza 
wartość - 10 pkt. 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach 
określonych w SIWZ i je podtrzymuje. 
 
Zapytanie nr 47 
Pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru 
„Maksymalna częstotliwość generatora”, według następującego wzoru: parametr wymagany - 0 
pkt., największa wartość - 10 pkt. 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach 
określonych w SIWZ i je podtrzymuje. 
 
Zapytanie nr 48 
Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, 
który posiada zakres prądu fluoroskopii w zakresie 0,2 – 40 mA? 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje 
przy zapisach określonych w SIWZ. 

 
Zapytanie nr 49 
Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, 
które posiada zakres prądu dla radiografii cyfrowej od 10 do 75 mA? 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje 
przy zapisach określonych w SIWZ. 
 
Zapytanie nr 50 
Pkt 9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, 
które nie posiada regulacji szerokości impulsów? 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje 
przy zapisach określonych w SIWZ. 
 
IV. Lampa rentgenowska 
Zapytanie nr 51 
Pkt 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C w 
którym pojemność cieplna anody wynosi 300 kHU? Różnica między oferowanym parametrem, 
a wymaganym jest niewielka i nie wpływa na prace aparatu? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Pojemność cieplna anody”, według 
następującego wzoru: największa wartość- 0 pkt., najmniejsza wartość - 10 pkt. 

 



 
 

Odpowiedź 
 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach 
określonych w SIWZ i je podtrzymuje. 

 
 
Zapytanie nr 52 
Pkt 5 Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C w 
którym pojemność cieplna kołpaka wynosi 1600 kHU ? Różnica między oferowanym 
parametrem, a wymaganym jest związana z rozwiązaniem splitblock (lampa oraz generator 
znajdują się w innych miejscach co zmniejsza ryzyko przegrzania się aparatu) dzięki któremu 
aparat nie potrzebuje większej pojemności cieplnej kołpaka. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zmianę punktacji dla parametru „Pojemność cieplna kołpaka”, według następującego wzoru: 
największa wartość- 0 pkt., najmniejsza wartość - 10 pkt. 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach 
określonych w SIWZ i je podtrzymuje. 
 
V. Kolimator 
Zapytanie nr 53 
Pkt 1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C 
który nie posiada kolimatora prostokątnego?  

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach 
określonych w SIWZ i je podtrzymuje. 

 
Zapytanie nr 54 
Pkt 5 Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie w którym obraz z detektora 
wyświetlany jest na monitorach w formie prostokąta o przyciętych rogach i przyzna za nie 
maksymalną ilość punktów? Obraz celowo jest tak zobrazowany aby przy obrocie zdjęcia nie 
zostały z niego usunięte żadne ważne elementy. 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach 
określonych w SIWZ i je podtrzymuje. 
 
VI. Tor wizyjny 
Zapytanie nr 55 
Pkt 2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, 
którego obraz z detektora wyświetlany jest na monitorach w formie prostokąta o przyciętych 
rogach? Obraz celowo jest tak zobrazowany aby przy obrocie zdjęcia nie zostały z niego 
usunięte żadne ważne elementy. 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach 
określonych w SIWZ i je podtrzymuje. 

 



 
 

Zapytanie nr 56 
Pkt 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, 
który posiada detektor w technologii CMOS? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie 
dodatkowej punktacji dla parametru „Detektor w technologii aSi ze scyntylatorem Csi”, według 
następującego wzoru: Detektor w technologii aSi ze scyntylatorem Csi - 0 pkt., detektor typu 
CMOS - 10 pkt. 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu RTG  
z ramieniem C, który posiada detektor w technologii CMOS, ale nie wprowadza dodatkowej 
punktacji dla parametru „Detektor w technologii aSi ze scyntylatorem Csi”. W przypadku 
zaoferowania dopuszczonego asortymentu należy stosowną zmianę umieścić w Załączniku nr 3 
do SIWZ! 
 
Zapytanie nr 57 
Pkt 5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C 
którego dynamika detektora wynosi 87 dB? 

 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje 
przy zapisach określonych w SIWZ. 

 
Zapytanie nr 58 
Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C 
którego kratka przeciwrozproszeniowa  ma 60 linii/cm? 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje 
przy zapisach określonych w SIWZ. 

 
Zapytanie nr 59 
Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C  
w którym rozmiar pixela wynosi 198 µm? 
 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza do zaoferowania 
wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, w którym rozmiar pixela wynosi 198 µm. 
Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 3 do SIWZ zapis w punktcie VI. 8, który otrzymuje 
brzmienie: 
„Wielkość piksela max 198 mikrometra *)” 
 
Zapytanie nr 60 
Pkt 11 Pkt 13 Pkt 14 Pkt 15 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat 
RTG z ramieniem C który posiada 1 kolorowy monitor 4K UHD o przekątnej 32” o 
maksymalnej luminacji 600 cd/m2, kontraście 800:1 do jednoczesnego wyświetlania obrazu 
Live (obraz na żywo) i referencyjnego? Dzięki takiemu rozwiązaniu obraz na żywo oraz 
referencyjny nie będzie rozdzielony plastikową obudową. Dodatkowo rozdzielczość monitora 
jest najwyższej jakości i wynosi 3840x 2160 Ultra HD. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru „Liczba monitorów”, według następującego 
wzoru: największa liczba- 0 pkt., najmniejsza liczba - 10 pkt.HD. 



 
 

 
Odpowiedź 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach 
określonych w SIWZ i je podtrzymuje. 

 
Zapytanie nr 61 
Pkt 12 Czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie w którym kształt pola obrazowania 
wyświetlany jest na monitorach w formie prostokąta o przyciętych rogach i przyzna za nie 
maksymalną ilość punktów? Obraz celowo jest tak zobrazowany aby przy obrocie zdjęcia nie 
zostały z niego usunięte żadne ważne elementy. 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach 
określonych w SIWZ i je podtrzymuje. 

 
Zapytanie nr 62 
Pkt 17 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C 
który wyświetla na monitorze jednocześnie 9 obrazów? Obrazy są dużej wielkości i za pomocą 
jednego palca można je przewijać dlatego użytkownik bardzo łatwo jest w stanie znaleźć 
zdjęcie, które go interesujące. 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach 
określonych w SIWZ i je podtrzymuje. 

 
Zapytanie nr 63 
Pkt 19 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C 
który nie posiada możliwości złożenia monitorów, ponieważ jest tylko jeden i ma posiada on 
specjalny uchwyt do jego zamocowania do transportu? 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza powyższe 
rozwiązanie. W przypadku zaoferowania dopuszczonego rozwiązania należy stosowną zmianę 
umieścić w Załączniku nr 3 do SIWZ! 

 
VII. System cyfrowy 
Zapytanie nr 64 
Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C 
którego szybkość zapisu obrazów jest mniejsza niż 25 obrazów na sekundę? 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje 
przy zapisach określonych w SIWZ. 
 
Zapytanie nr 65 
Pkt 5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C 
którego pamięć na dysku twardym wynosi 40 000 zdjęć? W obecnych standardach wysokiej 



 
 

klasy aparatów RTG zdjęcia zgrywane są bezpośrednio na serwer szpitala więc pojemność 40 
000 zdjęć w takim wypadku będzie wystarczająca. 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje 
przy zapisach określonych w SIWZ. 

 
Zapytanie nr 66 
Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C 
którego pamięć na dysku twardym wynosi 40 000 zdjęć? W obecnych standardach wysokiej 
klasy aparatów RTG zdjęcia zgrywane są bezpośrednio na serwer szpitala więc pojemność 40 
000 zdjęć w takim wypadku będzie wystarczająca. 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie wyraża zgody i pozostaje 
przy zapisach określonych w SIWZ. 

 
Zapytanie nr 67 
Pkt 12 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C 
który posiada możliwość zapisywania obrazów w formatach Raw, JPEG oraz medycznym 
standardzie DICOM? Są to najczęściej używane formaty obsługiwane przez systemy Windows, 
linux oraz IOS. 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający dopuszcza powyższe 
rozwiązanie. W przypadku zaoferowania dopuszczonego rozwiązania należy stosowną zmianę 
umieścić w Załączniku nr 3 do SIWZ! 
 

 
VIII. Funkcje naczyniowe i kardiologiczne  
Zapytanie nr 68 
Pkt 11 6 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C  
który nie posiada funkcjonalności wyznaczenia stopnia stenozy? 

 
Odpowiedź 

 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający pozostaje przy zapisach 
określonych w SIWZ i je podtrzymuje. 

 
 

MODYFIKACJA SIWZ 
 
Zgodnie z opinią UZP: 

„Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką 
korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 
25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 



 
 

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej 
możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale 
także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp 
w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia 
epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści 
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji  
w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, 
zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji. 
Zwracamy jednak uwagę, że wybór sposobu komunikacji przez zamawiającego nie powinien 
ograniczać uprawnień wykonawców. Tym samym w przypadku braku możliwości złożenia przez 
wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów  w postaci elektronicznej zamawiający 
powinien umożliwić ich złożenie również w sposób tradycyjny.” 
 
w odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców Zamawiający w niniejszym postępowaniu 
dopuszcza komunikację elektroniczną 
 

W związku z udzielonymi odpowiedziami i z uwagi na modyfikację SIWZ 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia 13.11.2020 r. do godziny 

12:30. 

 Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia 

ofert na dzień 13.11.2020 r. na godzinę 13:00. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę aparatu RTG z ramieniem C (znak sprawy: Z/70/PN/20) 
w następujący sposób: 
 

1) w Rozdziale VI: 

 VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia otrzymuje 
brzmienie: 

„Zamawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie 

zbadania, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od 
zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki 
udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenią spośród pozostałych 
ofert. (art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp).  
 Oferty oraz oświadczenie sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym – dotyczy 
komunikacji elektronicznej lub Ofertę, dokumenty, oświadczenia składa się w formie 
pisemnej – dotyczy komunikacji w sposób tradycyjny.” 

 
VI. 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:  pkt 5) otrzymuje brzmienie: 
5) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika  
– w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie – dotyczy komunikacji w sposób 
tradycyjny 
lub 



 
 

- oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez właściwą osobę 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym – dotyczy komunikacji elektronicznej 
lub 
- odpisu pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w formie elektronicznej 
(elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, 
które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym – art. 97 § 2  ustawy  
z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dz. U. z 2020 r., poz. 1192 ze zm.) – dotyczy 
komunikacji elektronicznej 
 

 VI. 2 otrzymuje brzmienie: 
VI. 2. Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców  
z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, każdy Wykonawca, który złożył ofertę 
przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
postępowania informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, 
którzy złożyli oferty. Dokument musi być przedstawiony w formie oryginału – dotyczy 
komunikacji w sposób tradycyjny lub w formie oryginału w postaci dokumentu 
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – dotyczy 
komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy dokument nie został sporządzony w postaci 
dokumentu elektronicznego Wykonawca może przekazać dokument w formie elektronicznej 
kopii posiadanego dokumentu (tj. dokument zeskanowany oparzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez Wykonawcę) – dotyczy komunikacji elektronicznej. 
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej może (o ile dotyczy) przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się  
o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien złożyć każdy z Wykonawców. 
 

 VI. 3 otrzymuje brzmienie: 
VI. 3. Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza 
przedłoży w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego 
wezwania od Zamawiającego dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia  
z postępowania (art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp) tj. aktualny na dzień jego złożenia odpis z właściwego 
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty  
powinien złożyć każdy z Wykonawców.  
Zamawiający nie wymaga dokumentu, o którym mowa od podwykonawców. 
Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – dotyczy komunikacji w sposób tradycyjny, 
lub 
Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału w postaci dokumentu 
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej 
kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. dokument 
zeskanowany oparzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – dotyczy  komunikacji 
elektronicznej. 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa, składa dokument lub dokumenty wystawione  
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym 
mowa, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 



 
 

dokumentu, o którym mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku, wątpliwości co do treści 
dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych 
organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących tego dokumentu. 

 

 VI. 4 otrzymuje brzmienie: 
VI. 4. Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najkorzystniejsza 
przedłoży w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymanego 
wezwania od Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają 
wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 Pzp): 
 aktualnych dokumentów stwierdzających dopuszczenie oferowanego przedmiotu 

zamówienia będącego wyrobem medycznym do obrotu  i do używania w Polsce zgodnie z 
Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z  2020 r., poz. 186 ze 
zm.) tj. Deklaracja zgodności zaoferowanego wyrobu medycznego oraz Certyfikat (w 
zależności od klasy produktu), 

 prospekt lub instrukcja z danymi technicznymi oferowanego przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza wydruki etykiet z Internetu, opis itp. Istotą przedmiotowego 
dokumentu jest poglądowe zobrazowania oferowanego przedmiotu zamówienia.  

Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – dotyczy komunikacji w sposób tradycyjny. 

lub 

Dokument musi być przedstawiony w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. dokument zeskanowany 
oparzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – dotyczy komunikacji elektronicznej. 
 

2) w Rozdziale VII: 
 Rozdział VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się  z Wykonawcami otrzymuje brzmienie: 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszcza się komunikację między 

Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji (nie dotyczy składania ofert) elektronicznie 
za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na 
stronie dotyczącej danego postępowania – w przypadku komunikacji elektronicznej lub  
w formie pisemnej lub faksowej lub elektronicznej – w przypadku komunikacji w sposób 
tradycyjny. 

2. W przypadku komunikacji elektronicznej - Wykonawca przekazuje korespondencję 
dotyczącą niniejszego postępowania, tj. m.in. wyjaśnienia, wnioski, zgodę na przedłużenie 
terminu związania ofertą w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego 
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zeskanowanego pisma z 
podpisem osoby upoważnionej (nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający w treści SIWZ dla 
danego dokumentu  określił  inną formę). Zamawiający dopuści przesłanie zapytań przez 
platformazakupową.pl – w przypadku komunikacji elektronicznej lub w dowolnej 
formie umożliwiającej zapoznanie się z ich treścią. 



 
 

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 
jako załączniki - dotyczy komunikacji elektronicznej. 

4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – dotyczy 
komunikacji elektronicznej. 

5. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:  
Pani Alina Pieniak – specjalista w Dziale Zamówień Publicznych,  
tel. (56) 6413465 
Porozumiewanie się z osobą wymienioną w ust. 6 może mieć miejsce wyłącznie w dni 
robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00. 
Zastrzega się, że nie zostaną udzielone ustnie i telefonicznie istotne wyjaśnienia 
merytoryczne w zakresie przedmiotu zamówienia objętego SIWZ mające wpływ na treść 
przygotowywanych ofert i cenę, dla zapytań i odpowiedzi w tym zakresie obowiązuje 
jedynie kontakt za pośrednictwem platformy lub forma pisemna lub faksowa lub 
elektroniczna. 

6. Wymagania techniczne związane z komunikacją elektroniczną: 
1) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 
platformazakupowa.pl. 

2) Występuje limit objętości plików w zakresie całej oferty do 1 GB przy maksymalnej 
ilości 20 plików. 

3) Przy dużych plikach kluczowe jest łącze Internetowe i dostępny upload plików oraz 
zaplanowanie złożenia oferty z większym wyprzedzeniem, aby zdążyć w terminie 
złożenia oferty. 

4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Zamawiającego wraz z wgraniem 
paczki podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w drugim kroku 
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę”  
i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona. 

5) Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl oraz 
Profilu Nabywcy Zamawiającego. 

 
3) w Rozdziale X: 
 Rozdział X Opis sposobu przygotowywania oferty: otrzymuje brzmienie: 

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
dokumentów. 

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną w danym zadaniu ofertę. 
5. Ofertę należy złożyć: 

 w przypadku komunikacji elektronicznej - za pośrednictwem Formularza do 
złożenia oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu  



 
 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Oferta składana elektronicznie musi 
zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   
lub 

 w przypadku komunikacji w sposób tradycyjny - w formie pisemnej - sporządzona 
w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym atramentem. Wskazane jest 
aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, zszyte, zbindowane lub  
w inny sposób trwale złączone w celu zapobieżenia ich dekompletacji. Wskazane jest 
aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz 
dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której 
dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty. Ofertę należy złożyć  
w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący 
zachowanie  
w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu  
otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: 
 „Przetarg nieograniczony - dostawa aparatu RTG z ramieniem C” 

                                                          oraz 
                                         Znak sprawy: Z/70/PN/20 
                           „Nie otwierać przed 13.11.2020 r. godz. 13.00”. 

Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu  
nazwę Wykonawcy  

i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). 

Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego 
otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu. 

6. W przypadku komunikacji w sposób tradycyjny: nie ujawnia się informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca w tym celu może wydzielić z oferty dokumenty stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.) oraz złożyć 
wyjaśnienie z jakich okoliczności i faktów wynika konieczność ochrony informacji 
zastrzeżonych jako „tajemnica przedsiębiorstwa” i jaką wartość gospodarczą te 
informacje stanowią oraz czy są one w jakikolwiek sposób  dostępne dla innych 
podmiotów. 

Dokumenty te należy złożyć w ofercie, w nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie  
z dopiskiem „POUFNE - tylko do wglądu komisji przetargowej”. 

W przypadku komunikacji elektronicznej: wszelkie informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania 
oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa mogą oznaczać, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 
Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie  
w trybie art. 90 Pzp w zakresie rażąco niskiej ceny, a złożone przez niego 
wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało 
prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 



 
 

zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

8. W przypadku komunikacji w sposób tradycyjny: Wykonawca może 
wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemną „ZMIANĘ OFERTY” przed 
upływem terminu składania ofert, złożoną według takich samych zasad, jak 
składana oferta tj. w kopercie zamkniętej, odpowiednio oznakowanej napisem 
„ZMIANA OFERTY” z danymi Wykonawcy, oznaczeniem postępowania,  
o którym mowa w ust. 5. 

Koperta oznaczona klauzulą „ZMIANA OFERTY” zostanie otworzona przy 
otwieraniu oferty Wykonawcy podczas jawnej sesji otwarcia ofert i zostanie 
dołączona do oferty. 

9. W przypadku komunikacji w sposób tradycyjny: Wykonawca ma prawo przed 
upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy  
z załączonym dokumentem, z którego wynika umocowanie do reprezentacji. 
Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

10. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  
o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty  
z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim 
przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie 
może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.  

11. Zamawiający w celu ułatwienia złożenia oferty zamieszcza pomocniczo na stronie 
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski (w danym postępowaniu) dokument: 
,,Instrukcja składania ofert przez Wykonawcę” – dotyczy komunikacji 
elektronicznej. 

12. Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem 
postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-
graficzne lub multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; 
.xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. – dotyczy  komunikacji elektronicznej. 

 
4) w Rozdziale XI: 
 Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: otrzymuje brzmienie: 

1. W przypadku komunikacji w sposób tradycyjny - Ofertę należy złożyć pocztą 
tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. 
Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, Budynek T,  
I piętro, pok. nr 119, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych od 
pracy) lub w przypadku komunikacji elektronicznej - Ofertę należy złożyć drogą 
elektroniczną, poprzez odpowiednią stronę, dedykowaną dla niniejszego postępowania na 
platformazakupowa.pl lub profilu nabywcy Nazwa Zamawiającego - 
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski  nie później niż do 13.11.2020 r. godz. 12.30. 



 
 

2. W przypadku złożenia oferty po terminie, wskazanym w ust. 1, Zamawiający 
niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy – dotyczy komunikacji w sposób tradycyjny. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter Dział Zamówień 
Publicznych w dniu 13.11.2020 r. o godz. 13.00. Wykonawcy mogą być obecni przy 
otwieraniu ofert. 
 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) cen zawartych w ofertach. 
Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org  
w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu 
oraz na platformie zakupowej. 

 

Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy zamawiającego: 
https://platformazakupowa.pl/pn/bieganski - dotyczy komunikacji elektronicznej. 
 


