
Zapytanie nr 2 

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /2020 Data: 18.02.2020r.

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na zakup  i  wymianę  lampy  rtg  do  tomografu
komputerowego na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.”, Znak sprawy: 595/2020. 

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
ze zm.)  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1 – dot.  SIWZ, rozdział  IV,  opis przedmiotu zamówienia,  Załącznik nr 5 do SIWZ, wzór
umowy
Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  Zamawiający  w  ramach  brzmienia  zapisu  rozdziału  IV  -  opis  przedmiotu
zamówienia  oraz  załącznika  nr  5  –  wzoru  umowy,  nie  wymaga  od  Wykonawcy  wykonania  przeglądów
tomografu komputerowego, o których mowa w § 5 ust. 6 wzoru umowy. Prosimy o stosowną modyfikację
wzoru umowy.
Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza,  że  nie  wymaga  od  Wykonawcy  wykonania  przeglądów
tomografu komputerowego. 
Modyfikacja nr 2 z dnia 18.02.2020r. Załącznika nr 5 - Projektu Umowy.

Pytanie nr 2 – dot.  SIWZ, rozdział  IV,  opis przedmiotu zamówienia,  Załącznik nr 5 do SIWZ, wzór
umowy
Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  Zamawiający  w  ramach  brzmienia  zapisu  rozdziału  IV  -  opis  przedmiotu
zamówienia  oraz  załącznika  nr  5  –  wzoru  umowy,  wymaga  od  Wykonawcy  dostarczenia  lampy/części
kompatybilnych z tomografem komputerowym, nie zaś jedynie części oryginalnych, o których mowa 
§ 5 ust. 6 wzoru umowy. Prosimy o stosowną modyfikację wzoru umowy.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia lampy kompatybilnej z tomografem
komputerowym. 
Modyfikacja nr 2 z dnia 18.02.2020r. Załącznika nr 5 - Projektu Umowy.

Pytanie nr 3 – dot. SIWZ, rozdział VI, warunki udziału w postępowaniu, Załącznik nr 5 do SIWZ, wzór
umowy
Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  Zamawiający  w  ramach  brzmienia  zapisu  rozdziału  VI  –  warunki  udziału
w postępowaniu oraz załącznika nr 5 – wzoru umowy, nie wymaga od Wykonawców przekazywania wykazu
autoryzowanych serwisów na terenie Polski, o których mowa w § 3 ust. 8 wzoru umowy.
Prosimy o dokonanie stosownej modyfikacji i dopisanie wyrażenia „jeśli dotyczy”.
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wymaga  od  Wykonawców  przekazywania  wykazu  autoryzowanych
serwisów na terenie Polski. 
Modyfikacja nr 2 z dnia 18.02.2020r. Załącznika nr 5 - Projektu Umowy.

Pytanie nr 4 – dot. Załącznik nr 5 do SIWZ, § 3 ust. 8 wzoru umowy
Prosimy  o  potwierdzenie,  iż  Zamawiający  dopuszcza  Wykonawców  niezależnych  od  producenta,
nieposiadających autoryzacji producenta lampy RTG, ani tomografu komputerowego.
Umożliwienie złożenia oferty jedynie producentowi urządzeń oraz jego autoryzowanemu przedstawicielowi



ograniczy  krąg  wykonawców  mogących  się  ubiegać  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  i  wykluczy
niezależnych od producenta  Wykonawców,  co byłoby  wbrew art.  7  ust.  1  ustawy Pzp,  który  podaje,  że:
„Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający
zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz   zgodnie  z  zasadami 
proporcjonalności i przejrzystości”. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Wykonawców niezależnych od producenta oferujących lampę rtg
z kablem wysokiego napięcia  fabrycznie  nowej  nierekondycjonowanej  o parametrach określonych
przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach.

Pytanie 5 - dot. Załącznik nr 5 do SIWZ ( Projekt umowy ), paragraf 1 pkt 2.1)
1. Zamówienie obejmuje również:

1)   wymianę  lampy  RTG  wraz  z  kablem  wysokiego  napięcia  kompatybilnej  z  tomografem
komputerowym Toshiba  Aquilion  RXL TSX-101A/UC (rok  produkcji  2012)  wraz  z prawidłowym
uruchomieniem  oraz  wykonaniem  testów  jakościowych,  zakończone  podpisaniem  „Protokołu
zdawczo-odbiorczego”.

Uprzejmie  prosimy  o  doprecyzowanie,  że  Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności,  jeżeli  TK  ma  inną
usterkę  i  nie  można  go  prawidłowo  uruchomić  mimo  instalacji  nowej  sprawnej  lampy  RTG  wraz
z oprzyrządowani. 
Odpowiedź: Wykonawca nie ponosi  odpowiedzialności,  jeżeli  TK ma inną usterkę i  nie można go
prawidłowo uruchomić mimo instalacji nowej sprawnej lampy RTG z kablem wysokiego napięcia o ile
usterka ta nie wynika z czynności podjętych przez Wykonawcę.
Modyfikacja nr 2 z dnia 18.02.2020r. Załącznika nr 5 - Projektu Umowy.

Pytanie 6 - dot. Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający  nie  wyspecyfikował  wymiennika  ciepła,  który  w  przypadku  wymiany  lampy  również  należy
wymienić. 
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  zamawiający  wymaga  również  dostarczenia  wymiennika  ciepła  oraz
jednocześnie wnosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia oraz umowy. 
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  wymaga  dostarczenia  wymiennika  ciepła  o  ile  zamontowany
w tomografie wymiennik ciepła jest kompatybilny z oferowaną lampą rtg.

Pytanie 7 – dot. Załącznik nr 5 do SIWZ ( Projekt umowy ), paragraf 1 pkt 3 
Prosimy o zmianę terminu „urządzenie” na „Lampa rtg wraz z oprzyrządowaniem”, oraz o modyfikację pkt par
1 pkt 3.3)  poprzez usunięcie z umowy wymogu wyskalowania generatora, ustawienia automatyki zaczernień ,
w związku z faktem, że te czynności wykonuje się w  aparatach RTG, nie TK.
Odpowiedź: W  § 1 ust 1 Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest zakup i wymiana
lampy rtg z kablem wysokiego napięcia oraz niezbędnym oprzyrządowaniem wskazując, że w dalszej
części umowy przedmiot ten zwany będzie „urządzeniem”, „sprzętem”. Zamawiający nie widzi wobec
tego konieczności modyfikacji zapisu. 
Zamawiający wykreśla z umowy wymóg wyskalowania generatora, ustawienia automatyki zaczernień. 
Zamawiający Modyfikuje Załącznik nr 5 – Projekt umowy w § 1 ust 3 pkt 3.

Pytanie 8 - dot. Załącznik nr 5 do SIWZ ( Projekt umowy ), paragraf 3 pkt 5
Wnosimy  o  wydłużanie  terminu  do  usunięcia  wad  lub  braków  stwierdzonych  w  toku  odbioru  do  4  dni
roboczych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9 - dot. Załącznik nr 5 do SIWZ ( Projekt umowy ), paragraf 3 pkt 8 
Prosimy  o  doprecyzowanie,  w  pkt  8.2)  jaką  konkretnie  niezbędną  dokumentację  techniczną  sprzętu
Wykonawca ma dostarczyć. 
Odpowiedź: Wykonawca ma dostarczyć Certyfikaty CE.
Modyfikacja nr 2 z dnia 18.02.2020r. Załącznika nr 5 - Projektu Umowy.



Pytanie 10 - dot. Załącznik nr 5 do SIWZ ( Projekt umowy ), paragraf 4 pkt 5,  paragraf 5 pkt 3  oraz paragraf
5 pkt 6
Prosimy o usunięcie wymogu dotyczącego przeglądów gwarancyjnych. Lampa jest częścią systemu i jako taka nie
podlega samodzielnym przeglądom. 
Odpowiedź: Zamawiający usuwa. Modyfikuje Załącznik nr 5 – Projekt umowy. 

Pytanie 11 - dot. Załącznik nr 5 do SIWZ ( Projekt umowy ), paragraf 5  pkt 2
Prosimy o wykreślenie wymogu dotyczącego wymiany materiałów zużywalnych, ponieważ nie dotyczy to lampy
RTG. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla. Modyfikuje Załącznik nr 5 – Projekt umowy. 

Pytanie 12 - dot. Załącznik nr 5 do SIWZ ( Projekt umowy ), paragraf 5 pkt 4
Wnosimy o uszczegółowienie reakcji serwisu na zgłoszone usterki do 24 godzin w dni robocze, oraz rezygnację z
wymogu dostarczenie sprzętu zastępczego. 
Odpowiedź: Zamawiający nie rozumie co Wykonawca ma na myśli prosząc o  uszczegółowienie reakcji
serwisu wobec czego prosi o doprecyzowanie pytania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rezygnuje
z wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego. Zamawiający Modyfikuje Załącznik nr 5 – Projekt umowy. 

Pytanie 13 - dot. Załącznik 1 Opis przedmiotu zamówienia
Ze względu  na  różne  systemu  przeliczenia  stosowane  przez  producentów  Tomografów  komputerowych,  oraz
związku z faktem, że nadrzędną jednostką są kHU lub MHU, wnosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego jednostki
MJ (megadżule), lub wprowadzenie dopisku „minimum” przy określaniu  jednostki.  
Odpowiedź:  Zamawiający zostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 14 
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  wymaga  dostarczenia  przedmiotu  umowy  fabrycznie  nowego,
nierekondycjonowanego.
Z obecnych zapisów SIWZ nie wynika, że zaoferowana lampa RTG ma być fabrycznie nowa. Należy wziąć pod
uwagę,  że  na  rynku  znajdują  się  firmy,  które  oferują  i  sprzedają  lampy  zdemontowane  z  tomografów
przeznaczonych  do  utylizacji.  Instalacja  takiej  lampy  stanowi  zagrożenie  dla  prawidłowości  procedur
diagnostycznych przeprowadzanych na posiadanym przez Zamawiającego tomografie komputerowym. 
Ze względu na specyfikę rynku lamp RTG na rynku polskim nie działają firmy, które sprzedają/oferują oryginalne,
nowe lampy RTG dedykowane przez  producenta tomografu  do posiadanego przez  Zamawiającego tomografu
Aquilion.
Przy obecnych zapisach SIWZ, Zamawiający nie ma pewności czy nie zostanie mu zaoferowana lampa używana. 
Odpowiedź: Potwierdzamy. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego z
datą  produkcji  nie  wcześniejszą  niż  2018  rok,  nierekondycjonowanego  kompatybilnego  z tomografem
Toshiba Aquilion RXL TSX-101A/UC rok produkcji 2012.

Pytanie 15
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  wymaga  dostarczenia  przedmiotu  umowy  przeznaczonego  przez
producenta tomografu na rynek europejski.
Powyższe  pozwoli  doprecyzować  wymagania  Zamawiającego  i  umożliwi  zakup  lampy  RTG,  która  zapewnia
prawidłową  realizację  procedur  diagnostycznych  przeprowadzanych  na  posiadanym  przez  Zamawiającego
tomografie komputerowym.
Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga,  aby  dostarczona  lampa  rtg  będąca  przedmiotem  umowy  była
dopuszczona na rynek europejski i posiadała certyfikat CE.
 

                        Z poważaniem


