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Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
doposażenie pracowni elektrofizjologii i radiologii interwencyjnej dla Mazowieckiego 
Szpitala Specjalistycznego Sp.  z o.o.  w Radomiu (nr sprawy DZP.341.46.2017) 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w 
Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi 
przedmiotowego postępowania: 

 
Lp. Pytanie Odpowiedź 

Dotyczy: Część 3 – Stół operacyjny : 
1 Czy Zamawiający dopuści stół z kolumną umieszczoną 

symetryczne względem podstawy, wykonaną w całości 
ze stali nierdzewnej niklowo-chromowanej, posiadającą 
osłonę tworzywową w formie harmonijki w miejscu 
łączenia blatu z kolumną? Umieszczenie kolumny nie ma 
najmniejszego znaczenia dla dostępności pola 
operacyjnego dla promieni RTG, z uwagi na możliwość 
przesuwu wzdłużnego oraz bocznego blatu stołu. Osłona 
łączenia kolumny z blatem jest korzystnym 
rozwiązaniem, eliminującym miejsca trudnodostępne do 
czyszczenia i dezynfekcji. 

NIE, Zamawiający 
podtrzymuje zapisy siwz.  

2 Czy Zamawiający dopuści stół z podstawą w kształcie 
prostokąta z dolną częścią podstawy posiadającą 
wgłębienie w celu wygodnego wsunięcia stóp operatora? 

NIE, Zamawiający 
podtrzymuje zapisy siwz 

3 Czy Zamawiający dopuści stół z kołami umieszczonymi 
w podstawie, dwoma zabudowanymi i dwoma 
(obrotowymi) nieznacznie wystającymi poza obrys 
podstawy podczas jazdy stołem? 

NIE, Zamawiający 
podtrzymuje zapisy siwz 

4 Czy Zamawiający dopuści szybszy i wygodniejszy 
sposób blokowania stołu do podłoża za pomocą 
centralnej blokady kół za pomocą dźwigni nożnej? Zaletą 
rozwiązania jest możliwość blokowania oraz 
odblokowania stołu bez względu na stan naładowania 
akumulatora lub sprawności układu elektrycznego. 

NIE, Zamawiający 
podtrzymuje zapisy siwz 

5 Czy Zamawiający dopuści stół z blatem wykonanym z 
włókna węglowego o przezierności dla promieniowania 
RTG & lt, ekwiwalent 0,8 mm Al. ? 
 

NIE, Zamawiający 
podtrzymuje zapisy siwz 

6 Czy Zamawiający dopuści stół z blatem o szerokości bez 
szyn bocznych 500mm? 

NIE, Zamawiający 
podtrzymuje zapisy siwz 

7 Czy Zamawiający dopuści stół z wygodnym i szybkim 
systemem ruchu blatu, polegającym na oddzielnej 

NIE, Zamawiający 
podtrzymuje zapisy siwz 
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regulacji przesuwu wzdłużnego i bocznego (ruch 
wektorowy) ? 

8 Czy Zamawiający dopuści stół z ruchem wzdłużnym w 
obie strony w zakresie 300mm blatu pozwalającym 
ominąć kolumnę stołu i prześwietlić każdą całe ciało 
pacjenta? 

 

9 Czy Zamawiający dopuści stół z ruchem bocznym w 
obie strony w zakresie 180mm blatu pozwalającym 
ominąć kolumnę stołu i prześwietlić każdą całe ciało 
pacjenta? 

NIE, Zamawiający 
podtrzymuje zapisy siwz 

10 Czy Zamawiający dopuści stół z przeziernością blatu 
przy maksymalnym wysunięciu na długości 1550mm? 

Tak, Zamawiający dopuszcza.  

11 Czy Zamawiający dopuści stół z elektromechaniczną 
regulacją wysokości? 

NIE, Zamawiający 
podtrzymuje zapisy siwz 

12 Zwracamy się z prośbą o zmianę wyznaczającą datę 
realizacji nie w postaci daty dziennej, ale ilości 10 
tygodni od daty podpisania umowy. Takie rozwiązanie 
zabezpiecza zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę 
przed trwającymi długo procedurami wyboru oferty lub 
też procedurami przewidzianymi PZP i daje możliwość 
przewidzenia terminu wykonania umowy bez 
konieczności jej późniejszego aneksowania z powodów 
niezależnych od Wykonawcy. 

NIE, Zamawiający 
podtrzymuje zapisy siwz 

13 Dotyczy SIWZ, rozdz. V pkt 1.2 
Zwracamy się z prośbą o uznanie jednej referencji 
zarówno dla części 2 jak i 3. Wyjaśniamy, iż wykonując 
dostawę w zakresie jednego postępowania opinia 
wystawiana jest na całość, nie zaś osobno na każdy 
dostarczony sprzęt. 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 

14 Dotyczy SIWZ, rozdz. VI pkt. 4 
Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka 
pisarska? Wyroby medyczne oznaczone Certyfikatem CE 
IVD (dyrektywa 98/79/WE) służą do diagnostyki in 
vitro. 

Zamawiający modyfikuje 
zapis rozdz.. VI pkt. 4f siwz 
w następujący sposób: 
 
f) Dokumenty potwierdzające, 
że oferowane wyroby posiadają 
dopuszczenie do obrotu i do 
używania zgodnie z ustawą z 
dnia 20 maja 2010r. o 
wyrobach medycznych (Dz.U. 
z 2015r., poz. 876 z późn. zm.), 
a w szczególności: 
- spełniają tzw. wymagania 

zasadnicze, określone w 
rozporządzeniach, 
Ministra Zdrowia,  
uwzględniającym 
wymagania prawa 
wspólnotowego, w 
szczególności w zakresie 
projektowania, 
wytwarzania, 
opakowania i 
oznakowania tych 
wyrobów, 

-  wystawiono dla nich 
deklarację zgodności,  
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-  oznakowano je znakiem 
zgodności CE 

Aktualne przez okres 
obowiązywania umowy lub 
przez okres związania ofertą. 
UWAGA! 

Dla wyrobów nie 
sklasyfikowanych jako wyrób 
medyczny i zgodnie z 
dyrektywami europejskimi i 
ustawą o wyrobach 
medycznych nie jest objęty 
deklaracjami zgodności  i  nie 
podlega żadnemu wpisowi do 
rejestru Zamawiający wymaga 
złożenia stosownego 
oświadczenia  
 

15 Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §11 ust. 3a) 
Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez 
wymiany części) i 7 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. 

Zamawiający modyfikuje 
zapis Załącznika nr 3, 
Umowa §11 ust. 3a) w 
następujący sposób: 

a) dokonania bezpłatnej 
naprawy zgłoszonej przez 
Zamawiającego wady lub  
awarii Przedmiotu 
Dostawy w ciągu 5 dni 
roboczych od dnia 
dokonania zgłoszenia przez 
Zamawiającego a w 
przypadku konieczności 
sprowadzenia części 
zamiennych z zagranicy 
maksymalnie 7 dni 
roboczych. 

 
16 Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §11 ust. 3c) 

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu 
dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że 
przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny 
aparat RTG  
z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości 
dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, 
gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania 
pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastępczego 
aparatu. 
Uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem 
jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez 
Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na 
uruchomienie i eksploatowanie zastępczego aparatu, co 
wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może 
wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już 
naprawić uszkodzony system. 
W związku z powyższym, bardzo prosimy o 
przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie 
od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako 

TAK, Zamawiający 
wykreśla pkt. 3c,  z §11 
Załącznika nr 3 do siwz.  
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niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego 
aparatu RTG z ramieniem C.  

17 Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §11 ust. 9 
Wyjaśniamy, że wykonywanie napraw w okresie 
gwarancji przez inny podmiot (nieautoryzowany przez 
producenta sprzętu), skutkuje natychmiastową utratą 
gwarancji na aparat rentgenowski. Tylko autoryzowany 
przez producenta, serwis Wykonawcy jest wyłącznie 
upoważniony do dokonywania wszelkiego rodzaju 
napraw gwarancyjnych, gdyż jest odpowiednio 
przeszkolony przez producenta, posiada wiedzę i 
doświadczenie w zakresie serwisowania konkretnego 
modelu urządzenia. W związku z tym prosimy o 
odstąpienie od w/w zapisu. 

NIE, Zamawiający 
podtrzymuje zapisy siwz 

18 Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §12 ust. 1b), c), d) 
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary w przypadku 
opóźnienia w wykonaniu przez Sprzedającego 
wymienionych czynności do 0,2% wartości brutto 
przedmiotu umowy. Zwracamy uwagę, że kara powinna 
mieć charakter jedynie dyscyplinujący. 
 

NIE, Zamawiający 
podtrzymuje zapisy siwz 

19 Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §12 ust. 1b), c), d) 
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) 
 

NIE, Zamawiający 
podtrzymuje zapisy siwz 

20 Dotyczy Załącznika nr 3, Umowa §12 ust. 1e) 
Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w 
tym przypadku zabezpieczenie interesów także 
Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla 
Zamawiającego w z tytułu odstąpienia od umowy przez 
Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o 
zastosowanie kary 10% wartości umowy brutto w 
przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i 
Zamawiającego. 
 

NIE, Zamawiający 
podtrzymuje zapisy siwz 

 
 

Z poważaniem,  
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Agnieszka Bęc  
Tel. 48 361-32-10 
 
 


