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                                                                                                                                Kraków, 29.11.2022 r. 

 

DZ.271.95.1203.2022 
 
Dział Zamówień Publicznych 
tel. 0-12 614 34 87 
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl 

 

dotyczy: postępowania DZ.271.55.2022 – Świadczenie usługi serwisowania 

angiografu produkcji Philips typu Azurion 3M12 w zakresie przeprowadzenia 

przeglądów technicznych i napraw wraz z zapewnieniem części zamiennych. 

 

 

I. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, 

powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały 

zadane następujące pytania: 

 

Pytanie 1.  

Załącznik nr 3 - OPZ (Opis standardów świadczonych usług) 

Czy Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał aby przedmiot zamówienia obejmował 

wykonanie pełnej procedury przeglądu technicznego i napraw, zgodnie z wszelkimi 

wytycznymi, zaleceniami i instrukcjami producenta, włącznie z czynnościami 

przeglądowymi, do których prawidłowego przeprowadzenia konieczne jest posiadanie 

przez Wykonawcę uprawnienia do dostępu do kodów serwisowych (cyfrowych 

certyfikatów dostępu serwisowego) udzielonego przez producenta? 

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 2.  

Załącznik nr 2 - Wzór umowy 

W celu ochrony interesów Zamawiającego i należytego wykonania umowy czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie wzoru umowy następującym zapisem: 

„Zamawiający ma prawo zweryfikować prawidłowość i należyte wykonanie usług poprzez 

zwrócenie się do producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, celem wydania 

orzeczenia technicznego. Jeśli orzeczenie techniczne potwierdzi wykonanie usług 

niezgodnie z wymaganiami producenta, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę 

karą umowną w wysokości 20% wartości umowy wraz z jednoczesną możliwością 
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rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Powyższe nie zwalnia Zamawiającego z 

ubiegania się dodatkowego odszkodowania w celu zadośćuczynienia poniesionej szkody”. 

Odp.: Nie, zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie wzoru umowy o 

proponowany w pytaniu zapis. 

 

Pytanie 3.  

Załącznik nr 3 - OPZ (Opis standardów świadczonych usług) 

Czy inżynierowie Wykonawcy w ramach wykonywania usług i w celu jasnej komunikacji z 

użytkownikiem mają posługiwać się językiem polskim? 

Odp.: TAK. 

 

Pytanie 4.  

Załącznik nr 2 - Wzór umowy 

Prosimy o potwierdzenie, czy kody o których mowa w § 2 ust. 2 d wzoru umowy, mają 

pochodzić z legalnego źródła? 

Odp.: TAK, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 5.  

Załącznik nr 2 - Wzór umowy par. 4 ust. 10 

Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego wskaźnik wzrostu towarów i usług ma zostać 

pomniejszony o 1,5 punktu procentowego w stosunku do rzeczywistego wskaźnika cen 

towarów i usług za jeden rok, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. Takie pomniejszenie jest sztucznym zaniżeniem realnego wskaźnika 

inflacji, przez co jest działaniem na niekorzyść wykonawcy, który dokonuje dostawy 

(zakupu) materiałów i części według aktualnych cen, uwzględniających realny wzrost cen 

z powodu inflacji, tym samym przenosi ryzyko na wykonawcę, który już na wstępie 

ponosi stratę, bez żadnego uzasadnienia ekonomicznego. 

Odp.: Zamawiający określił w umowie sposób zwiększenia wynagrodzenia na 

podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług. Mając na uwadze, że 

wskaźnik ten obejmuje szeroki zakres towarów i usług, także tych które 

niekoniecznie wpływają na wzrost kosztów usług świadczonych na podstawie 

niniejszej umowy, Zamawiający uznał za zasadne skorygowanie tego 

wskaźnika. 

 

Pytanie 6.  

Dotyczy zał. nr 1 wykaz sprzętu oraz zał. nr 3 formularz cenowy, Załącznik nr 4 - 

Formularz asortymentowo – cenowy 
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Wnosimy o potwierdzenie i ewentualna poprawę nr seryjnego aparatu na 51 zamiast 

(21)51. 

Odp.: Zamawiający nie przychyla się do propozycji sformułowanej w pytaniu. 

Posiadany przez Zamawiającego angiograf Azurion 3 jest jedynym tego typu 

aparatem w szpitalu – który zarówno na tabliczce znamionowej jak i w 

dokumentacji odbiorczej tego aparatu posiada umieszczony nr seryjny (21)51. 

 

Pytanie 7.  

Dotyczy zał. nr 2 Opis standardów obsługi 

Wnosimy o usunięcie punktu 7b. Wykonawca nie ma wiedzy w jakim zakresie i w jakim 

wymiarze mają to być szkolenia. Poza tym skróty użyte przez Zamawiającego mówią 

bardziej o szkoleniach z zakresu urządzeń diagnostyki jak rezonans czy tomograf zamiast 

urządzeń interwencyjnych. Trudno oszacować wartość zamówienia na takiej podstawie. 

Odp.: Zamawiający modyfikuje omyłkę i usuwa pkt 7b z załącznika nr 2 do 

wzoru umowy „Opis standardów obsługi”. 

 

Było: 

7. Pomoc aplikacyjna 

a) w zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu, 

b) wykonawca zapewni dostęp do dedykowanego portalu edukacyjnego ze 

szkoleniami aplikacyjnymi MRI/CT/SY w trybie online, zapewniającymi stałe 

podnoszenie wiedzy pracowników Zamawiającego. Każde szkolenie zakończone 

testem i wydaniem certyfikatu - adekwatnie do zakresu szkolenia. 

 

Jest: 

7. Pomoc aplikacyjna 

a) w zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.  

 

 

Pytanie 8.  

Dotyczy zał. nr 2 Opis standardów obsługi  

W celu potwierdzenia wymagań przedstawionych w SWZ, a przede wszystkim mając w 

trosce należyte wykonanie usług, bezpieczeństwo pacjentów i personelu, czy 

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który nie będzie autoryzowanym 

Wykonawcą, posiadania:  

- umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania kluczami i/lub kodami serwisowymi 

w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia 

- umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania dokumentacją techniczną Wytwórcy 

(instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia 
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Odp.: Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie w sposób legalny 

dysponował kluczami i/lub kodami serwisowymi w zakresie umożliwiającym 

realizację przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją techniczną Wytwórcy 

(instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu 

zamówienia. 

 

Pytanie 9.  

SWZ 18. Warunki udziału w postępowaniu 

Mając na względzie interes Zamawiającego w wyborze oferty rzetelnego i wiarygodnego 

Wykonawcy, dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

uczciwą konkurencję, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w postępowaniu mają 

zastosowanie przesłanki wykluczenia Wykonawcy zawarte w art. 109 ustawy z dnia 19 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

oraz wprowadzenie do SWZ zapisu:  

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. art. 109 ustawy z dnia 19 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 109 ust. 1 pkt 

2-5 i 7-10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 

110 ust. 2 Pzp. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których 

mowa w art. 110 ust. 2 Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 

wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 

wyklucza wykonawcę.” 

Odp.: Zamawiający informuje, że: 

 podstawy wykluczenia zostały określone w punkcie 19 SWZ, 

 nie wyraża zgody na wprowadzenie do SWZ powyższego zapisu. 

 

Pytanie 10.  

Załącznik nr 2 - Wzór 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 
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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. 

Odp.: Nie, zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 11.  

Załącznik nr 2 - Wzór umowy 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności 

Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym 

samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca 

treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna 

odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej 

Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód 

pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej 

wynagrodzenia określonego w §…umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu 

zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem 

odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie 

uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. 

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 12.  

Załącznik nr 2 - Wzór umowy 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne i prawne części zamiennych służących do napraw? 

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 
 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 2 do wzoru umowy – Opis standardów obsługi ze zmianą. 

 

 


