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Poznań, dnia 02.07.2019 r. 
SR/XV-270-20(5)-EFK/19 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostaw ę tomografu komputerowego do Szpitala 
Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu; 
SR/XV-270-20-EFK/19 
 

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 5 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął 
wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający 
udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania: 
 
ZESTAW PYTAŃ 1:  
 
Pytanie 1 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 10 tygodni od daty podpisania 
umowy. 
Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na 6 tygodni od daty złożenia zamówienia; 
wyjaśniamy, że w przypadku tak specjalistycznego aparatu rentgenodiagnostycznego, jakim jest 
tomograf (biorąc też zakres przystosowania pomieszczenia) jest niewystarczający. 
Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją 
określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie. 
Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez 
Strony, a więc termin zaproponowany przez Zamawiającego jest zdecydowanie za krótki. 
W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie 
zgody na termin realizacji zamówienia przynajmniej  10 tygodni. 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy Załącznika nr 2, OPZ XII. Gwarancja i serwis pogwarancyjny pkt 109 
Proponujemy termin naprawy do 6 dni roboczych (bez wymiany części) i 10 dni roboczych  
(w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania 
usterki. 
Wyjaśniamy, że czas naprawy zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych 
uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego 
uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu 
na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy,  
a więc o czas transportu. 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48h roboczych 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny/zdalny jako reakcję serwisu? 
 
Odpowied ź: Zamawiający kontakt zdalny (tzn. połączenie zdalne z aparatem) uzna jako reakcję 
serwisu. 
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Pytanie 5 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w przypadku mieszanych stawek VAT (8 i 23%) w pozycji 
przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą 
danej stawce podatku VAT? Wyjaśniamy, iż w Opisie Przedmiotu Zamówienia występują pozycje, 
które są objęte stawką VAT wynoszącą 23%. 
 
Odpowied ź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku mieszanych stawek VAT (8 i 23%) w pozycji 
przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą 
danej stawce podatku VAT. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy Załącznika nr 5, Umowa §3 ust 4 
Zwracamy się z prośbą o zmianę  części zapisu na: 
 
„Je żeli Wykonawca wymienił cz ęść sprz ętu (podzespół, moduł itp.) gwarancja na now ą część 
wynosi 3 miesi ęcy lub do ko ńca gwarancji aparatu, w zale żności od tego, który zapis jest 
korzystniejszy dla Zamawiaj ącego.” 
 
Wyjaśniamy, że producent udziela 3 miesięcznej gwarancji na wymienioną część. 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy Załącznika nr 5, Umowa §13 ust 2 pkt 1) 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w/w zapisu jako niezasadnego. 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 8 
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). 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający potwierdzi, że instalacja wentylacyjna w pomieszczeniu skanowania spełnia 
wymagania przepisów i jakościowe oraz udostępni jej dokumentację techniczną potwierdzającą ten 
fakt? 
 
Odpowied ź: Zamawiający potwierdza, że instalacja wentylacyjna jest sprawna. Do obowiązków 
Wykonawcy należeć będzie wykonanie pomiarów skuteczności wentylacji. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy punktu 11 Załącznika nr 2 do SIWZ.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tomografu komputerowego, którego stół ma nośność 
205 kg? 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 11 
Dotyczy punktu 12 Załącznika nr 2 do SIWZ.  
Czy Zamawiający uzna za równoważne i przydzieli 20 punktów w przypadku dostarczenia 
identycznego funkcjonalnie sposobu monitorowania pacjenta za pomocą kamery z funkcją 
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zbliżenia umieszczonej w bezpośredniej bliskości gantry aparatu? 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 12 
Dotyczy punktu 14 Załącznika nr 2 do SIWZ.  
Czy Zamawiający w trosce o jakość oferowanych rozwiązań wprowadzi punktację za moc generatora 
większą niż 33kW? 
 
Moce generatora ma duży wpływ na wielkość prądu dostępną w trakcie wykonywanego badania przez 
co jest bardzo istotnym parametrem. Im większa moc generatora tym większa korzyść kliniczna dla 
Szpitala oraz większy zakres możliwych do wykonania badań. 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy punktu 18 Załącznika nr 2 do SIWZ.  
Czy Zamawiający w trosce o jakość oferowanych rozwiązań wprowadzi punktację za pojemność 
cieplną anody większą niż 3,6 MHU? 
 
Pojemność cieplna anody ma bardzo istotny wpływ na możliwość wykonywania badań o większym 
zakresie (na przykład przy skanowaniu głowy, klatki piersiowej i brzucha u jednego pacjenta) oraz  ze 
względu na intensywność pracy urządzenia - przy większych obciążeniach może dochodzić do 
samoczynnego wymuszania przerw w pracy przez urządzenie, ze względu na konieczność chłodzenia 
przegrzanej lampy. Mniejsza pojemność cieplna lampy może się również przyczynić do krótszego 
czasu jej eksploatacji, czyli do zwiększenia kosztów utrzymania tomografu.  
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 14 
Dotyczy punktu 31 Załącznika nr 2 do SIWZ.  
Czy Zamawiający w trosce o jakość oferowanych rozwiązań wprowadzi punktację za wielkość matrycy 
większą niż 512x512? 
 
Wielkość matrycy ma bezpośredni wpływ na jakość obrazu uzyskiwanego z tomografu,  
a w szczególności na rozdzielczość przestrzenną oraz kontrast. 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 15 
Dotyczy punktu 47 Załącznika nr 2 do SIWZ.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tomografu o I poziomie integracji? 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy punktu 62 Załącznika nr 2 do SIWZ.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tomografu bez funkcji automatycznego 
pozycjonowania na podstawie topogramu? 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 17 
Dotyczy punktu 68 Załącznika nr 2 do SIWZ.  
Prosimy o wyjaśnienie jakiej metody realizacji badań dwuenergetycznych oczekuje Zamawiający – czy 
chodzi metodę polegającą na zmianie wartości napięcia 80/140kV w trakcie każdego obrotu zespołu 
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lampa/detektor, co pozwala na wykonanie akwizycji dwuenergetycznej w  jednym przebiegu, dzięki 
czemu pacjent otrzyma niższą dawkę promieniowana? 
 
Odpowied ź: Zamawiający nie precyzuje metody realizacji badań dwuenergetycznych, tzn. dopuszcza 
każdą metodę oferowaną przez Wykonawcę. 
 
Pytanie 18 
Dotyczy punktu 62 Załącznika nr 2 do SIWZ.  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostarczenie także oprogramowania 
umożliwiającego ocenę badań dwuenergetycznych z poziomem energii wybieranym z zakresu  
40-140keV. 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 19 
Dotyczy punktu 80 Załącznika nr 2 do SIWZ.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konsoli nieposiadającej tej funkcji? 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 20  
Dotyczy punktu 81 Załącznika nr 2 do SIWZ.  
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy posiada urządzenia PET/CT oraz MR, z których badania 
mogłyby być ładowane do opisywanej konsoli? 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 21 
Dotyczy punktu 83 Załącznika nr 2 do SIWZ.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tomografu, którego konsola lekarska nie posiada 
fuzji obrazu CT/SPECT? 
 
Korzyść z posiadania takiej funkcji może nie być uzasadniona z powodu wysokiej ceny takiego 
rozwiązania. W przypadku dopuszczenia aparatu bez tej funkcji będą mogli Państwo otrzymać 
bardziej konkurencyjne cenowo oferty. 
 
Odpowied ź: Zgodnie z SIWZ. 
 
ZESTAW PYTAŃ 2:  
 

1.  Dotyczy zał ącznika nr 5 do SIWZ, cz ęść A, §3 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zdania pierwszego na: „Jeżeli w wykonaniu 
swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz 
wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją (przez naprawę istotną rozumie 
się naprawę o wartości przekraczającej 40% wartości rzeczy objętej naprawą), termin gwarancji 
biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub przekazania rzeczy naprawionej.”? 
W pierwotnym brzmieniu każda naprawa, nawet nieistotna polegająca na dokręceniu /przykręceniu 
śrubki będzie skutkowała odnowieniem gwarancji, co znaczenie zwiększy wartość gwarancji i 
spowoduje znaczne zwiększenie ceny wyrobu medycznego, a z drugiej strony takie podejście, taki 
skutek – odnowienie gwaranci w przypadku jakiejkolwiek naprawy nie ma uzasadnienia 
ekonomicznego. 
 
Odpowied ź: Nie. 
 

2. Dotyczy zał ącznika nr 5 do SIWZ, cz ęść A, §3 ust. 9 
Dotyczy zał ącznika nr 5 do SIWZ, cz ęść A, §12 ust. 6 
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Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego 
eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia 
pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające 
autoryzację producenta. W związku z powyższym prosimy o rezygnację z tego wymagania. 
 
Odpowied ź: Nie. 
 

3. Dotyczy zał ącznika nr 5 do SIWZ, cz ęść A, §3 
Czy Zamawiający, celem doprecyzowania, wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu o 
treści: „Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko 
wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady 
konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 
a.  uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: 
- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się 
Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, 
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego 
lub inne nieuprawnione osoby); 
b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.) 
c. materiały eksploatacyjne.”? 
 
Odpowied ź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu o następującej treści: 
„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / 
awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady 
konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności: 
a.  uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: 
- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się 
Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, 
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych; 
b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).” 
 

4. Dotyczy zał ącznika nr 5 do SIWZ, cz ęść A, §3 
Czy Zamawiający, celem doprecyzowania, wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu o 
treści: „Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego  z tego 
tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie)  są takie same jak w przypadku usuwania wad 
fizycznych w ramach gwarancji.”? 
 
Odpowied ź: Nie. 
 

5. Dotyczy zał ącznika nr 5 do SIWZ, cz ęść A, §4 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „[…] z 
zastrzeżeniem, że 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 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. 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, 
utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i 
kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”? 
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której 
standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście 
coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać 
określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach 
Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i 
do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie 
znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności 
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odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w 
tym terminowego wykonania umowy.  
 
Odpowied ź: Nie. 
 

6. Dotyczy zał ącznika nr 5 do SIWZ, cz ęść B, §13 ust. 9 
Czy Zamawiający, celem doprecyzowania, wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na: „Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 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 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. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone 
korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w 
pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim 
kontrahentom”? 
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której 
standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście 
coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać 
określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach 
Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i 
do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie 
znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności 
odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w 
tym terminowego wykonania umowy.  
 
Odpowied ź: Nie. 
 

7. Dokument potwierdzający właściwe działanie wentylacji lub dokumentację projektową tej 
instalacji należy dołączyć do projektu stałych osłon radiologicznych przed złożeniem tego 
dokumentu w sanepidzie w celu jego uzgodnienia. W związku z czym, w przypadku 
stwierdzenia ewentualnych uchybień, właściwe uzgodnienie projektu ochrony radiologicznej w 
sanepidzie będzie niemożliwe. Ponieważ, czas usunięcia wady w żaden sposób nie będzie 
zależał od Wykonawcy, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że termin realizacji umowy 
zostanie, w tym szczególnym przypadku, odpowiednio wydłużony. 

 
Odpowied ź: Zamawiający w tym szczególnym przypadku wydłuży okres na realizację umowy pod 
warunkiem, że pozostałe dokumenty oraz wszystkie prace zostaną zrealizowane w terminie. 
 
 
 
Niniejszy dokument stanowi integraln ą część SIWZ i jest wi ążący dla wszystkich Wykonawców 
ubiegaj ących si ę o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 
 
 
 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. 
1/ strona internetowa 
1/ a/a 


