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   Opole, 23.06.2022r. 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym– z możliwością negocjowania 
treści ofert w celu ich ulepszenia,  zgodnie z  art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Ustawy PZP którego 
przedmiotem jest: „Świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych( tomograf komputerowy, rezonans 
magnetyczny)”,nr postępowania: FAZ.2800.42.2022-TP. 

Działając w oparciu o art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U 2021 poz. 1129) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji w zakresie treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 
 
1. Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, §1 ust. 7 
Prosimy o potwierdzenie, że po przedłożeniu autoryzacji producenta, Zamawiający uzna warunek za spełniony.  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumentu, z którego będzie wynikało prawo do korzystania z oprogramowania                
i jego odsprzedaży przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. 
2. Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, §1 ust. 13 
Realizacja wymaganych aktualizacji jest długotrwałym procesem wykonywanym przy współudziale producenta. 
Dodatkowo, z uwagi na przerwane łańcuchy dostaw, wydłużają się terminy dostarczenia niezbędnych komponentów 
elektronicznych i nie jest możliwe przeprowadzenie aktualizacji do terminu pierwszego przeglądu. W związku                
z powyższym prosimy o zmianę brzmienia na: „Aktualizacja oprogramowania zostanie zrealizowana w pierwszym roku 
obowiązywania umowy”. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku 2 Projekt umowy §1 ust.13 , który otrzymuje brzmienie: 
„13. Aktualizacja oprogramowania zostanie zrealizowana w pierwszym roku obowiązywania umowy”. 
 
3. Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, §6 ust. 7 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje zapłatę w formie faktur cząstkowych (po każdym przeglądzie), 
ponieważ w przywołanym ustępie 1 jest mowa o wynagrodzeniu całkowitym. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku 2 Projekt umowy §6 , który otrzymuje brzmienie: 

§ 6 
WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ 

 
1.Strony ustalają wynagrodzenie całkowite Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w wysokości :  
kwota  netto  ……………... zł / brutto ……………... zł (słownie  ………………………. 00/100).  
2. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 z 
tytułu realizowanych usług będzie następowało na podstawie faktur częściowych z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 
niniejszego paragrafu.   
3. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy wynosi netto: …………….(słownie : 
………………………………….)   
brutto……………………………………………………………………………………………………………. 
4.Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia w tym w szczególności : koszt przeglądu sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta w tym robocizny, 
dojazdu i materiałów zużytych do realizacji przeglądu , kosztów aktualizacji oprogramowania, narzuty, szkolenie 
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personelu, koszt reklamacji i  usuwania wad również w okresie gwarancji i rękojmi , ewentualne upusty i pozostałe 
czynniki cenotwórcze oraz podatek VAT z zastrzeżeniem ust. 3. 
5. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować w wynagrodzeniu niezbędne koszty jakie związane są z przeglądem 
sprzętu, o którym mowa w § 1, zgodnie z zaleceniami i wymogami producenta sprzętu objętego przeglądem. 
Pominięcie jakiejkolwiek pozycji nie uprawnia Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia.  
6.Dodatkowe usługi polegające na dokonaniu naprawy lub usunięciu awarii,  nie objęte OPZ, a które mogą być 
zlecone Wykonawcy na podstawie odrębnego zlecenia, będą rozliczane osobną fakturą z zachowaniem terminu o 
którym mowa w ust. 8 na podstawie protokołu awarii lub naprawy,  po wcześniejszym zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego kosztorysu.  
7.Koszt części zamiennych dla wykonania bieżących napraw serwisowych  innych aniżeli objęte kosztami przeglądu 
zgodnie z zaleceniami producenta objętego przedmiotem umowy, których konieczność zakupu wynikać będzie z 
protokołu z przeglądu  serwisowego, rozliczone zostaną na podstawie faktur zakupu przedłożonych przez Wykonawcę 
z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 8  po wcześniejszym zaakceptowaniu kosztorysu przez 
Zamawiającego. 
8. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę w ostatnim dniu każdego miesiąca 
kalendarzowego faktury, przelewem, w terminie 60 dni od daty jej doręczenia, na następujący rachunek bankowy.  
9.Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
10..W przypadku wskazanie przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie 
podatników VAT, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 
wykazie podatników VAT, a w razie braku takiego rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania się 
z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę dla potrzeb płatności rachunku bankowego ujawnionego w wykazie 
VAT. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie zasad wystawiania faktur 
oraz ponosi negatywne konsekwencje w/w naruszeń. 
 
4. Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, §10 ust. 2 
Prosimy o dodanie celem doprecyzowania: „na zasadach wynikających z kc”.  
Uzasadnienie: Podstawą zwrotu kary będzie regres, którego zasadność oceniana będzie wg reguł odpowiedzialności 
kontraktowej wynikającej z kc. 
Odpowiedź: Brak zgody, zgodnie z Projektem umowy. Zamawiający wskazuje na treść zapisu Projektu umowy - § 13 
ust.2. 
 
5. Dotyczy załącznika nr 1, zadanie 1,  pkt 3.5 
Zakres umowy nie obejmuje napraw i dostawy części. Naprawy i dostawa części będzie realizowana po potwierdzeniu 
odrębnych ofert.  
Prosimy w związku z tym o doprecyzowanie , że czas naprawy: 3 dni, będzie liczony od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego otrzymanej oferty oraz potwierdzenie, że termin dotyczy dni roboczych (od poniedziałku do piątku                    
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku 1 OPZ do SWZ( zadanie 1) poprzez zmianę w : 
- pkt.3.3, pkt.3.5,który otrzymuje brzmienie: 
3.3 Czas reakcji na podjęcie działań serwisowych wykrytych podczas zdalnej diagnostyki (w tym przesłanie oferty 
cenowej) – 24h. 
3.5 Czas naprawy/usunięcia wady/usterki/awarii – do 3 dni roboczych od dnia akceptacji przez Zamawiającego 

otrzymanej oferty. 

- pkt.4.1,który otrzymuje brzmienie: 
4.1. Obsługa serwisowa nie obejmuje napraw nie objętych zakresem umowy serwisowej, z zastrzeżeniem 
napraw/usunięcia wady, usterek/awarii wynikających z wadliwego lub niezgodnego z umową wykonania usługi 
serwisowej  oraz wad dostarczonego produktu 

Zamawiający zwraca uwagę na zapisy pkt. 4.1 

6. Dotyczy załącznika nr 1, zadanie 1 i 2 pkt 6.3 
Prosimy o zmianę czasu reakcji na:  48h, w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy), od potwierdzenia oferty przez Zamawiającego (umowa nie obejmuje napraw i dostawy części). 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku 1 OPZ do SWZ( zadanie 1i 2) poprzez zmianę w : 

- pkt.6.3, pkt.6.6,który otrzymuje brzmienie: 

6.3 Czas reakcji na podjęcie działań serwisowych w miejscu instalacji urządzenia (w tym przesłanie oferty cenowej) – 
48h (licząc dni robocze) od daty zgłoszenia naprawy/wady/awarii/usterki przez Zamawiającego. 
6.6 Czas naprawy/usunięcia wady/usterki/awarii – do 3 dni roboczych od dnia akceptacji przez Zamawiającego 
otrzymanej oferty. 
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7. Dotyczy załącznika nr 1, Zadanie 2,  pkt 3.6  
Zakres umowy nie obejmuje napraw i dostawy części. Naprawy i dostawa części będzie realizowana po potwierdzeniu 
odrębnych ofert.  
Prosimy w związku z tym o doprecyzowanie, że czas naprawy: 3 dni, będzie liczony od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego otrzymanej oferty oraz potwierdzenie, że termin dotyczy dni roboczych (od poniedziałku do piątku                    
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku 1 OPZ do SWZ( zadanie 2) poprzez zmianę w : 

- pkt.3.4,3.6, i 4.1.,który otrzymuje brzmienie: 

3.4 Czas reakcji na podjęcie działań serwisowych wykrytych podczas zdalnej diagnostyki (w tym przesłanie oferty 
cenowej) – 24h. 
3.6 Czas naprawy/usunięcia wady/usterki/awarii – do 3 dni roboczych od dnia akceptacji przez Zamawiającego 
otrzymanej oferty. 
4.1 Obsługa serwisowa nie obejmuje napraw nie objętych zakresem umowy serwisowej, z zastrzeżeniem 
napraw/usunięcia wady, usterek/awarii wynikających z wadliwego lub niezgodnego z umową wykonania usługi 
serwisowej  oraz wad dostarczonego produktu 

Zamawiający zwraca uwagę na zapisy pkt. 4.1 

 

Zamawiający modyfikuje treść umowy: 

1.   W § 10 KARY UMOWNE  ust.1 pkt. 1.10 który otrzymuje brzmienie: 

1.10 braku zmiany umowy o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty oraz z tytułu braku 

zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wynagrodzenia o którym mowa w 

art. 439 ust.5 PZP - w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień opóźnienia powstałego z wyłącznej winy Wykonawcy, liczony od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego 

 

2.  W § 12 ZMIANY UMOWY poprzez zmianę ust.5, który otrzymuje brzmienie: 

„5..Na podstawie art. 439 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
ogółem – ogłaszanych w komunikacie Prezesa GUS w Dzienniku  Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”. 
Do zmiany wynagrodzenia stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4.7 -4.8. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką 
dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmiany  wynagrodzenia  wynosi do 1% 
brutto wynagrodzenia Wykonawcy.”  
Zmianie ulega nr ust.  w § 12 od 6 do 12. 
 
Zamawiający modyfikuje terminy wskazane w SWZ poprzez:  
1)  zmianę w Załączniku nr 1(OPZ) do SWZ 

2) )  zmianę w Załączniku nr 2 (Projekt umowy) 

3)  zmianę w SWZ 

 
Termin składania ofert:              24.06.2022r.  godz. 10:00   27.06.2022r.  godz. 10:00  28.06.2022r.  godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert :            24.06.2022r.  godz. 10:05   27.06.2022r.  godz. 10:05  28.06.2022r.  godz. 10:05 

Termin związania wykonawcy z ofertą  upływa w dniu 23.07.2022r.     26.07.2022r.     27.07.2022r. 
 

 
 
Opracowali:    Zatwierdził: 
K. Plebanek 
A. Wider 
T. Wiśniewski     
K. Wojdyła 
B. Kopeć 
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