
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sokołowie Podlaskim

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, 
tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83

www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl
NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779

      Znak sprawy: FZ-312-45/21                                                     
Pytania i odpowiedzi II

Dotyczy:  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert na zakup i dostawę 
aparatu RTG z ramieniem C  dla  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie 
Podlaskim 

Pytanie 1: 
W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną oraz zagrożeniem związanym z chorobą COVID-19, która 
zmusiła do znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorców, 
zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 27.12.2021r.
Należy wziąć pod uwagę, że aparat RTG jest sprzętem rentgenodiagnostycznym, produkowanym przez 
producenta zagranicznego, zgodnie z konfiguracją określoną przez przyszłego Użytkownika, a więc pod 
konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu 
umowy, a więc termin ten jest niewystarczający. W przypadku nieusprawiedliwionego opóźnienia w 
wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawcy grożą kary umowne.    
Prosimy również o zmianę i ujednolicenie  zapisów w  § 2 projektu  Umowy.
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2:
W nawiązaniu do ust. 6 § 4 projektu Umowy zwracamy się z prośbą o niewielką modyfikację  wg 
poniższych  propozycji:
„Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w 
urządzeniu) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji, w przypadku trzeciej usterki,  
element lub podzespół zostanie  wymieniony na nowy”
Lub alternatywnie
„Dopuszcza się trzy naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej tkwiącej w 
urządzeniu) tego samego istotnego elementu lub podzespołu (wyłączające aparat z eksploatacji) w okresie  
gwarancji, w przypadku czwartej usterki, całe urządzenie zostanie  wymienione na nowe”
Wyjaśniamy, że w przypadku aparatu RTG z ramieniem C, tak drobne naprawy, jak naprawy elementów, 
mogą dotyczyć tak drobnych napraw, jak przycisk na pulpicie sterującym, czy naprawa kabla i w takich 
przypadkach, jeśli trzykrotna naprawa niezależnie od rodzaju naprawy miałaby obligować do wymiany 
całego urządzenia na nowe, to jest to całkowicie niezasadne, gdyż naraża Wykonawcę na ogromne straty 
finansowe, bo wartość takiej naprawy nie wynosi nawet 1% wartości aparatu, a zmusza Wykonawcę do 
zakupu nowego aparatu. 
W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na 
powyższą zmianę.
Odpowiedz: Zgodnie z projektem umowy.

http://www.spzozsokolow.pl/
mailto:zp@spzozsokolow.pl


Pytanie 3:
Dotyczy pkt.78„Warunki serwisu” tabelki technicznej
Rozumiemy  ze nastąpiła omyłka pisarska i gwarancja powinna wynosić 24 m-cy zgodnie z zapisami 
w ust.2 § 5 projektu Umowy
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 4: Dotyczy pkt. 80 tabelki technicznej
Czy Zamawiający dopuści kontakt telefoniczny lub zdalny jako  czas reakcji serwisu?
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 5: Dotyczy pkt .11 „Warunki obsługi serwisowej”
W nawiązaniu do w/w punktu, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia 
zastępczego na czas naprawy.
Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest 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.
Ponadto z dostarczeniem aparatu zastępczego tj. aparatu RTG z ramieniem C  wiąże się szereg czynności 
związanych z tym procesem. Najpierw należy zdemontować uszkodzony aparat, przygotować ponownie 
pomieszczenie pod instalację zastępczego sprzętu, zainstalować go, przeprowadzić kalibrację, ale 
najważniejsze uruchomić aparat. Natomiast uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem, jest 
możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i 
eksploatowanie zastępczego aparatu, co wiążę 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 aparatu RTG
 z ramieniem C. 
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 6: 
W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 5 (odstąpienie od wymogu dostarczenia 
sprzętu zastępczego), prosimy o wydłużenie terminu na dostarczenie urządzenia zastępczego po 10 dniach 
roboczych od momentu zgłoszenia.
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7: 
Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, gdy Wykonawca, dostarczy urządzenie zastępcze, nie 
zostanie obciążony karami umownymi?
Odpowiedz: Potwierdzamy, że jeśli Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze w terminie 10 dni, nie 
zostanie obciążony karami umownymi.

Pytanie 8: Dotyczy pkt.12 „Warunki obsługi serwisowej”
W nawiązaniu w.w punktu zwracamy się z prośbą o niewielką modyfikację  wg poniższych  propozycji:
„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu/elementu Sprzętu na nowy po 3 naprawach 
gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu Sprzętu , wykonanych w celu usunięcia uszkodzeń i / lub 
wad uniemożliwiających pracę całego Sprzętu – (…)”
Lub alternatywnie
„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany Sprzętu na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz lub lepszy  
zaakceptowany przez Zamawiającego) po 3 nieskutecznych naprawach gwarancyjnych tego samego 
istotnego elementu Sprzętu (wyłączającego aparat z eksploatacji), wykonanych w celu usunięcia uszkodzeń i /  
lub wad uniemożliwiających pracę całego Sprzętu – (…)”
Wyjaśniamy, że w przypadku aparatu RTG z ramieniem C, tak drobne naprawy, jak naprawy elementów, 
mogą dotyczyć tak drobnych napraw, jak przycisk na pulpicie sterującym, czy naprawa kabla i w takich 
przypadkach, jeśli trzykrotna naprawa niezależnie od rodzaju naprawy miałaby obligować do wymiany 
całego urządzenia na nowe, to jest to całkowicie niezasadne, gdyż naraża Wykonawcę na ogromne straty 
finansowe, bo wartość takiej naprawy nie wynosi nawet 1% wartości aparatu, a zmusza Wykonawcę do 
zakupu nowego aparatu. 
W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na 



powyższą zmianę.
Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany 
podzespołu/elementu Sprzętu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu 
Sprzętu , wykonanych w celu usunięcia uszkodzeń i / lub wad uniemożliwiających pracę całego Sprzętu – 
(…)”

Pytanie 9:
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.
W związku z powyższym prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ

Pytanie 10:
Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych 
od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w 
których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak 
możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni 
roboczych od pn-pt. ( z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
Odpowiedz:  Zgodnie z SWZ
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