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WSZYSCY  
 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu  
nieograniczonego na dostawę, instalację i uruchomienie cyfrowego, mobilnego aparatu 
rentgenowskiego na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” 
w Zakopanem 
 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
1) Dotyczy zawarcia umowy  

 
Prosimy o informację w obecnej sytuacji epidemiologicznej Zamawiający dopuszcza 
zawarcie umowy z Wykonawcą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 Kodeksu Cywilnego ? Lub też złożenie podpisu 
chociaż przez jedną ze stron podpisem kwalifikowanym.  
Jeżeli Zamawiający nie zgadza się na takie rozwiązanie prosimy o wskazanie uzasadnionej 
potrzeby Zamawiającego. 
Odp.:  Tak, przy dochowaniu wymogu określonego w art. 61 § 2 k.c. w dacie 
wskazanej w treści kontraktu jako dzień zawarcia umowy. 
 

2) Dotyczy SIWZ, pkt 11, ppkt 3.1. c) tj. „folder, katalog, prospekt z listą 
parametrów technicznych producenta oferowanego urządzenia itp., 
których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na 
żądanie Zamawiającego.”  

 

Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące 
przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane 
w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym 
punkcie SIWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu 
braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia 
parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. 
oferowanego sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia 
oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta 
potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych niewyszczególnionych w katalogach 
firmowych.    

Odp.: Z uwagi właśnie na charakter treści folderu, katalogu czy prospektu  
Zamawiający dodatkowo wymaga  złożenia przez Wykonawcę , którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona wypełnionego opisu przedmiotu zamówienia 
stanowiącego zał. nr 1, na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełnia 
wymagania określone przez Zamawiającego.  

3) Dotyczy Formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ)  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę przedmiotu zamówienia w rozbiciu kwoty na 
dwie stawki VAT: 8% (dla urządzeń – ucyfrowienia i aparatu RTG) oraz 23% (dla 



dodatkowego wyposażenia oferowanego w komplecie nie będącego wyrobem medycznym 
np: testy odbiorcze, testy specjalistyczne, komputery , UPS itp.) - zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa podatku VAT? 

Uzasadnienie: 

Proponowana zmiana ma na celu umożliwienie Wykonawcy prawidłowe wystawienie 
faktury VAT zgodnie z art. 106 e ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i 
usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. Zm), który nakłada obowiązek wskazania na 
fakturze stawki podatku, a ze względu na fakt, iż na przedmiot zamówienia składa się 
wyrób medyczny oraz inne niezbędne wyposażenie, które objęte jest dwiema różnymi 
stawkami podatku VAT tj. 8% i 23% , Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić na 
fakturze pozycje cenowe z odrębnymi stawkami podatku VAT, składające się łącznie na 
wynagrodzenie Wykonawcy. 

Odp. Tak, cena ma być obliczona zgodnie obowiązującymi przepisami (pkt 18 
siwz) Zamawiający nie ma uprawnień i kompetencji,  by narzucić na 
Wykonawców zastosowanie konkretnej stawki VAT. Natomiast wskazane 
w formularzu miejsce na wpisanie stawki i wartości podatku VAT nie oznacza, że 
nie można wpisać różnych stawek VAT i odpowiednio ich wartości. W pkt 11.14.2 
siwz wyraźnie jest wskazane, że „wykonawca może złożyć ofertę na własnym 
formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią  formularza załączonego do 
specyfikacji” zatem treść formularza, a nie forma jest istotna. 

4) Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ- projekt umowy  

Z uwagi na równe traktowanie obu stron umowy wnosimy o modyfikację wzoru umowy w 
par. 6 poprzez dodanie kolejnego punktu o następującej treści:  

6) Zamawiają zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w sytuacji 
odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, leżących po jego  stronie. 
Odp. Bez zmian. 
 

5) Dotyczy SIWZ pkt 15.3.3 

Zgodnie z brzmieniem tego punktu prosimy o wskazanie jaką próbkę w tym postępowaniu 
ma na myśli Zamawiający? Wykonawca nie znalazł innego zapisu w SIWZ który 
doprecyzowałby ten wymóg i wyjaśnił co to konkretnie ma być za próbka w przypadku tego 
postępowania. Jeżeli do tego punktu wkradł się błąd, prosimy o jego odpowiednią 
modyfikację lub wykreślenie.  

Odp. Tak, nastąpiła oczywista omyłka pisarska, na co wskazuje również brak 
zapisu o próbce w „ pkt. 11.3.3” siwz. 

6)  Pytanie do załącznika nr 6 do SIWZ – PROJEKT UMOWY, § 5 ust. 2  
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację § 5 ust. 2 umowy poprzez nadanie mu 
następującego brzmienia: 
„W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca 
zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie do trzech dni 
roboczych od daty zgłoszenia w przypadku wad niewymagających użycia części 
zamiennych oraz w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia w przypadku wad 
wymagających użycia części zamiennych.” 
Odp.: Bez zmian.  
 

7) Pytanie do załącznika nr 6 do SIWZ – PROJEKT UMOWY, § 5 ust. 14  
Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie ust. 14. W ocenie Wykonawcy brak 
zawiadomienia o planowanym przeprowadzeniu przeglądu oraz upływie okresu gwarancji 
nie może stanowić podstawy do przedłużenia okresu gwarancji.  
Odp.: Bez zmian.  
 

8)  Pytanie do załącznika nr 6 do SIWZ – PROJEKT UMOWY, § 6 ust. 2 lit. b)  



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej przewidzianej za zwłokę w 
wymianie lub usunięciu wad z 0,2% do 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 
a także o następującą modyfikację: 
„0,1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień zwłoki wymiany lub usunięcia wad ponad terminy wynikające z umowy; 
Zamawiający odstąpi od naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku zapewnienia 
przez Wykonawcę sprzętu zastępczego w myśl § 5 ust. 9 umowy.” 
Odp. Bez zmian. 
 

9) Pytanie do załącznika nr 6 do SIWZ – PROJEKT UMOWY, § 6 ust. 2 lit. c)  
Wykonawca wnosi o wykreślenie kary umownej przewidzianej w § 6 ust. 2 lit. c) umowy 
oraz o dopuszczenie takiego rozwiązania, że zapewnienie sprzętu zastępczego ma ten 
skutek, że Zamawiający odstąpi od  naliczania kar umownych przewidzianym w § 6 ust. 2 
lit. b) od momentu zapewnienia sprzętu zastępczego.  
Odp. Bez zmian. 
 

10)  Pytanie do załącznika nr 6 do SIWZ – PROJEKT UMOWY, § 6  
Czy Zamawiający dopuści dodanie do umowy ustępu uprawniającego Wykonawcę do 
naliczenia Zamawiającemu kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu 
okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy? 
Odp. Bez zmian. 
 

11) Pytanie do załącznika nr 6 do SIWZ – PROJEKT UMOWY § 6  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy limitu odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu kar umownych  łącznie do kwoty stanowiącej równowartość 15% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy? 
Odp. Bez zmian. 
 

12)  Pytanie do załącznika nr 7 do SIWZ - Umowa powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, § 2 ust. 3  

Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającemu, że zakres przetwarzania określony w § 2 ust. 
3 umowy jest niewystarczający do należytego wykonania umowy głównej. Wykonawca 
sugeruje, aby rozszerzyć ten zakres o następujące czynności: wprowadzanie, 
porządkowanie, opracowywanie, modyfikacja, usuwanie. 
Odp. Zamawiający w § 2 ust. 3 projektu umowy powierzenia danych osobowych 
przywraca przekreślone czynności wymienione ww. postanowieniu umownym tj. 
wprowadzanie*, opracowywanie,  modyfikacje*, udostępnianie*,  usuwanie* 
 

13)  Pytanie do załącznika nr 1 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE 
PARAMETRÓW WYMAGANYCH - VII   Pozostałe wymagania, pkt. 3 

Prosimy Zamawiającego o informację, jakie systemy RIS/PACS Zamawiający użytkuje 
obecnie w Szpitalu. 
Odp.: System RIS - CRID firmy Comarch S.A. System PACS - GEPACS firmy GE 
Healthcare 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do 
siwz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz 
termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.  
 
 

Dyrektor 
Prof. dr hab. med. Marcin Zieliński  


