
 

 

Realizacja projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” 

 
  Włocławek,11.09.2020r. 

Sygnatura: DZP/121/2020 
       

 
Wszyscy uczestnicy postępowania  

  
              

pn. ,, Zakup aparatu RTG typu ,, Ramię C” – 1 szt. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”.   

 

      realizacja dostaw zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zm.), zgodnie z którym do zamówień, których 
przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843), jeżeli zachodzi 
wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli 
wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.        

      
 

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we 

Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści Zaproszenia do 

składania ofert wraz z załącznikami.  

 
Pytanie nr 1 
Dot. zał. nr 4, §5 ust. 7 Umowa 

 
Czy Zamawiający zaakceptuje czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych rozumiane jako kontakt 
telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej w przeciągu 8 godzin od zgłoszenia w godzinach 8-21 codziennie z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? 
 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 4 do zaproszenia do składania ofert w tym 
zakresie.  
 
 
Pytanie nr 2 
Dot. zał. nr 4, §5 ust. 9 Umowa 
 
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:  Tak. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 4 do zaproszenia do składania ofert w tym 
zakresie.  
 
 
Pytanie nr 3 
Dot. zał. nr 3 – pkt 82  Formularz parametrów techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poprawienie omyłki pisarskiej w zakresie zasilacza komputera opisanego w 



 

 

SIWZ? Prosimy o zmianę z „Zasilacz o mocy max. 260W” na „Zasilacz o mocy min. 260W“ 
 
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 3 do zaproszenia do składania ofert w tym 
zakresie.  
 
Pytanie nr 4 
Dot. zapisów SIWZ 
 
Mając na uwadze orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, 
Zamawiający nie może odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają 
korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Czy zamawiający potwierdza, że za bezusterkowy protokół odbioru uzna protokół z wadami nieistotnymi, 
nie mającymi wpływu na użytkowanie przedmiotu umowy. 
 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie nr 5 
Dot. zapisów SIWZ 
 
Dla potrzeb wykonania projektów osłon stałych prosimy o udostępnienie rzutów pomieszczeń, w których 
będzie używany aparat RTG wraz z określeniem grubości oraz materiałów, z których są wykonane 
przegrody budowlane tych pomieszczeń (ściany i stropy). 
 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, ściany z cegły, przepierzenia karton gips. W załączeniu rzut 
pomieszczeń sal operacyjnych  
 
Pytanie nr 6 
Dot. zapisów SIWZ 
 
Prosimy o informację w jakiej formie (DWG, PDF, papierowa) Zamawiający dysponuje rzutami pomieszczeń i 
przekaże 
Wykonawcy. 
 

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje rzutami pomieszczeń w formie papierowej i PDF. Rzut 
pomieszczeń w załączeniu.   
 
Pytanie nr 7 
Dot. zapisów SIWZ_ 
Dla potrzeb wykonania projektów osłon stałych prosimy o podanie funkcji pomieszczeń wokół pomieszczeń, w 
których będzie używany aparat. 
Odpowiedź:  

Sala A 

- pomieszczenie przechowywania sprzętu 

- pomieszczenie wjazdu - wyjazdu pacjenta na/z sali operacyjnej 

- myjnia chirurgiczna 

- pomieszczenie gospodarcze 

Sala B 

- pomieszczenie przechowywania sprzętu 

- pomieszczenie wjazdu - wyjazdu pacjenta na/z sali operacyjnej 

- myjnia chirurgiczna 

- pomieszczenie gospodarcze 

 

Sala C 



 

 

- pomieszczenie przechowywania sprzętu 

- korytarz 

- myjnia chirurgiczna 

- pomieszczenie gospodarcze 

Sala D 

- pomieszczenie wjazdu - wyjazdu pacjenta na/z sali operacyjnej 

- myjnia chirurgiczna 

- pomieszczenie gospodarcze 

 
Pytanie nr 8 
Dot. zapisów SIWZ 
 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże bezzwłocznie po podpisaniu umowy dane niezbędne do 
wykonania projektów osłon stałych dla każdej z sal, t.j. 

 
a. Rodzaj procedur z zakresu radiologii zabiegowej wykonywanych sali operacyjnej 

(zabiegowej) 

b. Przeciętny czas fluoroskopii podczas jednego zabiegu 

c. Liczba procedur wykonywanych dziennie 

d. Liczba dni pracy apratu RTG w tygodniu 

e. inne istotne parametry, które należy uwzględnić przy obliczaniu osłon stałych przed 

promieniowaniem rtg. 
 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający przekaże.  
 
Pytanie nr 9 
Dot. zapisów SIWZ 
 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewnia drogę transportową na terenie szpitala na potrzeby dostawy 
aparatu RTG. 
 
Odpowiedź: Tak.  
 
Pytanie nr 10 
Dot. zał. nr 4, §2 ust. 1pkt. c) Umowa 

 
Prosimy o doprecyzowanie jakie dokumenty prócz wymienionych w punktach a) oraz b) Zamawiający będzie 
wymagał na etapie dostarczenia aparatu. 
 
Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje dokumenty wymienione w zał. nr 4, §2 ust. 1pkt. c) Umowa, 
które będzie wymagał na etapie dostarczenia aparatu tj. projekt osłon stałych, pozwolenie z Sanepidu na 
uruchomienie pracowni i stosowanie aparatu, obliczenie mocy dawki, opis sposobu dezynfekcji, testy 
akceptacyjne i specjalistyczne,  
 
Pytanie nr 11 
Dot. zał. nr 4, §7 ust. 3 Umowa 

 
Czy Zamawiający rozważy zmianę § 7 ust. 3 wzoru umowy w ten sposób, aby odpowiedzialność 
odszkodowawcza Wykonawcy na podstawie i w związku z umową była ograniczona, poprzez dodanie 
kolejnego zdania w następującym 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 niniejszej 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.” 
 

UZASADNIENIE: 
 

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o skomplikowane rozwiązania 
technologiczne kluczowa jest możliwość oszacowania ryzyka związana z daną transakcją. Przy braku 
ograniczenia odpowiedzialności nie jest możliwa 

rozsądna ocena potencjalnych ryzyk związanych z zawarciem umowy. W oparciu o zasady kodeksu cywilnego, 

wysokość potencjalnego odszkodowania jest teoretycznie nieograniczona i może, przy niesprzyjającym splocie 

okoliczności, osiągnąć poziom wielokrotnie wyższy niż wartość danej transakcji. 
 
Ograniczanie odpowiedzialności stron umowy w relacjach między przedsiębiorcami jest od dawna 
standardem rynkowym. Przy zastosowaniu reżimu kodeksowego łączącego się z nieograniczoną 
odpowiedzialnością za szkodę, niewykluczona jest znaczna dysproporcja pomiędzy wartością transakcji a 
szkodą. 
 
Z uwagi na ryzyka technologiczne nie można wykluczyć takiej wady technologicznej, która wbrew 
dotychczasowym 
doświadczeniom z produktami, mogłaby skutkować szkodą. Szkoda może również powstać (i głównie tak do niej 
dochodzi) w efekcie ludzkiego błędu. Pomimo stałych wysiłków usprawniających zarządzanie jakością, błędu 
wynikającego z ludzkiego zaniedbania nie da się w 100% wykluczyć. 
 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.  
 
Pytanie nr 12 
Dot. zał. nr 5, § 3 

 

Czy Zamawiający rozważy zmianę § 3 wzoru umowy powierzenia danych osobowych w ten sposób, aby lista 
podmiotów, którym Wykonawca aktualnie podpowierza przetwarzanie danych osobowych była załączona do 
umowy poprzez dodanie nowego ustępu 7 w następującym brzmieniu:? 

 
„§ 3 ust. 7 

 
Wykaz podprzetwarzających, którym Przetwarzający obecnie zleca czynności związane z 

wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy podstawowej jest dostępny pod adresem: [ 

 ]. Przetwarzający zastrzega 

sobie prawo do 

okresowej aktualizacji powyższego adresu URL. Administrator niniejszym upoważnia Przetwarzającego 

do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.” 

 
Odpowiedź:  Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści wzoru umowy.  
 
Pytanie nr 13 
Dot. zapisów SIWZ 
 
1. Dotyczy zapisów SIWZ  
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający będzie wymagał projektu osłon stałych dla jednego pomieszczenia 
(prosimy o jego wskazanie).  
Jeśli aparat będzie używany w więcej niż jednym pomieszczeniu to projekt osłon nie jest wymagany przez 
Sanepid. W takim wypadku Dostawca zleca wykonanie pomiaru mocy dawki, a Sanepid na tej podstawie 
odbiera aparat.  
Projekt osłon byłby niezbędny jeśli aparat byłby używany tylko w jednym pomieszczeniu. 



 

 

 
Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 81 załącznika nr 3 do zaproszenia do składania ofert.  
 
Pytanie nr 14 
Dot. zapytania ofertowego 

 
 Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część 
parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów i 
punktów z tabeli, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem 
Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu 
zamówienia? 
Odpowiedź: Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są 
prezentowane w tych dokumentach dopuszcza ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy 
posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu 
zamówienia.  
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu załącznik nr 3 i nr 4  do Zaproszenia składania ofert po modyfikacji  oraz rzut pomieszczeń.  
 

 

 

 

 

 
Dyrektor 

                                                                                             Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku  

mgr inż. Karolina Welka  

( oryginalny podpis w aktach dokumentacji ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORZĄDZIŁA: Agnieszka Matczak 
Tel.   054 412 94 13; Fax:  054 412 94 32 

 

 


