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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę 

serwisową rezonansu magnetycznego. 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2018 

r. 1986 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, 

Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnienia oraz modyfikuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia. 

 
Pytanie nr 1 – 

dotyczy PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ppkt. A pkt 1.: 

Wymiana części urządzeń w przypadku usterki/awarii, której usunięcie wiąże się z wymianą części: 

• Wymiana wszelkich części urządzenia (w przypadku konieczności ich wymiany)  

• Wymiana wszelkich części urządzenia na części fabrycznie nowe, (w przypadku konieczności ich wymiany). 

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby w cenie obsługi serwisowej zawarł wszystkie możliwe części urządzenia, które 

mogą ulec wymianie, czy na części urządzenia Wykonawca będzie musiał przedstawić ofertę do akceptacji Zamawiającemu po 

zdiagnozowaniu awarii tej części? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający wymaga aby w cenie obsługi serwisowej zawarte były wszelkie koszty związane z obsługą serwisową opisaną 

szczegółowo w SIWZ (wraz z załącznikami). 

 

Pytanie nr 2 – 

dot. Załącznika nr 3 do SIWZ tj. projektu umowy 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne części zamiennych 

służących do napraw? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 – 

dot. Załącznika nr 3 do SIWZ tj. projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących Prawa własności intelektualnej i przemysłowej: 

a. W przypadku wymiany części zamiennych 

(1) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i 

trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia 

w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. (2). 

(2) Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie świadczył na 

rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda. 

b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do 

(i) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części 

(ii) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub 

(iii) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nieprzekraczającej trzykrotności wartości 

brutto umowy. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 4 – 

dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ- Przedmiot Zamówienia 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie numerów seryjnego urządzenia. 

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie numeru seryjnego do umowy 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podaje numer seryjny urządzenia: 71360.  

 

Pytanie nr 5 – 

dotyczy Załącznika Nr 1- Przedmiot zamówienia, część II.1.A. pkt 10 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli aktualizacje w ramach tej samej aplikacji klinicznej 

będące niewielkimi usprawnieniami (np. aktualizacje w ramach poprawy bezpieczeństwa czy też poprawiające wydajność pracy) 
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czy też modyfikacje oprogramowania będące modyfikacjami (upgrade’ami) wprowadzającymi nowe wersje oprogramowania 

diagnostycznego, wypuszczanymi co jakiś czas na rynek przez producenta? Jako producent chcielibyśmy zaznaczyć, że 

rozróżniane są dwa rodzaje aktualizacji: 

- aktualizacje w ramach tej samej aplikacji usprawniające pracę lub zwiększające bezpieczeństwo- te są zawsze zawarte w ramach 

umowy serwisowej 

- aktualizacje będące upgrade’ami zwiększającymi znacznie możliwości kliniczne danej aplikacji, będące komercyjnym 

produktem, osobno wycenianym przez producenta 

Prosimy o doprecyzowanie gdyż wprowadzenie tych drugich w zakres umowy serwisowej może wpłynąć na wysokość oferty. Nie 

wpływa jednak na zachowanie kompatybilności z oprogramowaniem IntelliSpace Portal, która zostanie zapewniona w obu 

przypadkach. 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający ma na myśli aktualizacje w ramach tej samej aplikacji klinicznej będące niewielkimi usprawnieniami (np. 

aktualizacje w ramach poprawy bezpieczeństwa lub poprawiające wydajność pracy). 

 

Pytanie nr 6 – 

dotyczy SIWZ, rozdział VIII, pkt 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płatności w ciągu 30 dni licząc od daty wystawienia faktury? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 7 – 

dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ tj.projektu umowy § 8 ust. 1,2 i 3 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie par.8 umowy zapisem jak następuje: 

„Brak zapłaty przez Zamawiającego jakiejkolwiek kwoty należnej na mocy Umowy serwisowej w ciągu 60 dni od terminu jej 

wymagalności stanowi rażące i powtarzające się naruszenie niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca może według 

własnego uznania: 

a. wstrzymać wykonywanie niniejszej Umowy do czasu naprawienia istotnych naruszeń; 

b. postawić wszystkie kwoty należne z tytułu niniejszej Umowy w stan natychmiastowej wymagalności; 

c. rozpocząć windykację wszystkich kwot jakie są lub staną się należne na mocy niniejszej Umowy, a w szczególności kosztów i 

wydatków windykacji, a także uzasadnionych kosztów doradztwa prawnego; 

d. rozwiązać w trybie natychmiastowym niniejszą Umowę z Zamawiającym oraz skorzystać z jakichkolwiek innych prawnie 

dostępnych środków.” 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 8 – 

dotyczy załącznika nr 3 tj. projekt umowy § 5 

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w pkt 5, gdzie słowo „Zamawiający” zostało użyte zamiast słowa „Wykonawca”? 

5. Zapis zdania poprzedzającego nie ma zastosowania, gdy Zamawiający był już wzywany uprzednio do usunięcia takich samych 

naruszeń lub jeżeli skutków naruszenia nie można odwrócić (naprawić). 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ(Projekt umowy, §5 pkt. 5) w sposób następujący: 

„5. Zapis zdania poprzedzającego nie ma zastosowania, gdy Wykonawca był już wzywany uprzednio do usunięcia takich samych 

naruszeń lub jeżeli skutków naruszenia nie można odwrócić (naprawić)” 

 

Pytanie nr 9 – 

dotyczy załącznika nr 3 tj. projekt umowy § 6 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 0,5% na 0,25% wartości umowy brutto w tym zakresie? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Zamawiający 


