
Stargard, dnia 17.07.2017 r. 

 

 Wykonawcy uczestniczący  

w postępowaniu 

Znak sprawy: ZP/1/PN/2017 

 

Dotyczy: pytań do SIWZ w postępowaniu na zakup, dostawę, instalację i uruchomienie 

aparatu RTG i USG dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie. 

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, 

dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje Wykonawcom 

treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

Pytanie 21:  

Dotyczy zapisów SIWZ i wzoru umowy 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 

7) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w pracowni w 

wyniku demontażu i montażu aparatu RTG, jak również do uzyskania właściwych wymagań 

dla pomieszczenia własnym staraniem i na własny koszt (naprawa posadzki, wykładzin, 

malowanie, itp.). 

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 2 

6. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy wszelkich szkód, które powstaną w pracowni 

RTG Zamawiającego w wyniku demontażu i montażu aparatu RTG, jak również do 

uzyskania właściwych wymagań dla pomieszczenia, własnym staraniem i na własny koszt 

(naprawa posadzki, wykładzin, malowanie ścian, itp.), bez prawa do żądania z tego tytułu 

zwrotu jakichkolwiek kosztów od Zamawiającego. 

Carestream 

Odpowiedź 21: Zamawiający w zakresie aparatu RTG wykona w pomieszczeniu wszelkie 

prace niezbędne do instalacji aparatu RTG (instalacja elektryczna, kanały kablowe itp.) 



na podstawie dokumentacji technicznej wykonanej przez Wykonawcę i pod jego 

nadzorem oraz dokona uzupełnienia posadzki i wykładzin podłogowych. 

 

Pytanie 22:  

Dotyczy zapisów wzoru umowy § 7 ust. 9. 

 

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY ORAZ SERWIS 

§ 7 

9. W przypadku czasu naprawy przekraczającej trzy dni robocze lub wymiany sprzętu 

medycznego na nowy, Wykonawca winien nieodpłatnie zapewnić Zamawiającemu aparat 

zastępczy do czasu zakończenia naprawy i uznania jej przez Zamawiającego za 

skuteczną. Sprzęt medyczny zastępczy winien zostać dostarczony do obiektu 

Zamawiającego w terminie do 6-ciu (sześciu) dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii 

lub bezzwłocznie, po stwierdzeniu konieczności wymiany sprzętu medycznego na nowy. 

 

Odpowiedź 22: Zamawiający odstępuje od zapisu § 7 ust. 9 wzoru umowy dotyczącego 

sprzętu zastępczego w zakresie dostawy aparatu RTG.  

W zakresie dostawy aparatu USG zapis § 7 ust. 9 pozostaje bez zmian. 

 

 

 

DYREKTOR 

                 Jadwiga Szklarska 


