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Warszawa, dnia 30/08/2017 

ZZP.ZP.147/17.795.17 

 

 

WYKONAWCY 

 

 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło 

pisemne zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak:  

ZZP-147/17 na dostawę, instalację/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: 

Akcelerator liniowy wysokoenergetyczny, dla bezpośredniego odbiorcy Centrum Onkologii Ziemi 

Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie. Treść pytań oraz udzielone odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

PYTANIE 1:  

dotyczy Rozdział V pkt 7, ppkt 7.2.5 SIWZ 

Prosimy o informację, czy w zmienionym rozdziale V pkt 7, ppkt 7.2.5 SIWZ chodzi o dzień odbioru urządzenia w 

magazynie Wykonawcy zgodnie z § 3 pkt 5 umowy? 

ODPOWIEDŹ 1:  

Tak, Zamawiający ma na myśli dzień odbioru w magazynie Wykonawcy. 

 

PYTANIE 2:  

dotyczy § 1 pkt 4 a) umowy 

W § 1 pkt 4 a) umowy jest mowa o dokonaniu rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, jednak 

zgodnie ze zmienioną wersją § 3 wzoru umowy w pierwszym etapie urządzenie nie będzie dostarczone do Centrum 

Onkologii Ziemii Lubelskiej, lecz będzie przechowywane w magazynie wybranym przez Wykonawcę. Czy możemy 

prosić o zmianę § 1 pkt 4 a) przez uwzględnienie treści § 3 umowy? 

ODPOWIEDŹ 2:  

W § 1 pkt. 4a) 

Zamiast:  

a) W ramach etapu I : 

- dostarczyć Zamawiającemu akcelerator liniowy wysokoenergetyczny, o którym mowa w niniejszej umowie, 

dokumentację urządzenia opisaną niniejszą Umową oraz dokonać rozładunku w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego 

Będzie:  

a) W ramach etapu I : 

- dostarczyć do magazynu Wykonawcy akcelerator liniowy wysokoenergetyczny, o którym mowa w niniejszej umowie 

oraz przedłożyć Zamawiającemu  dokumentację urządzenia opisaną niniejszą Umową oraz dokonać rozładunku w 

swoim magazynie. 
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PYTANIE 3:  

dotyczy § 2a pkt 9 c) umowy 

Rosimy o wyjaśnienie, które części przedmiotu umowy są kluczowe i są zastrzeżone do realizacji wyłącznie 

bezpośrednio przez Wykonawcę? 

ODPOWIEDŹ 3:  

Dla Zamawiającego wszystkie części przedmiotu umowy są kluczowe, niemniej jednak żadnej nie zastrzega 

do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę. 

 

PYTANIE 4:  

dotyczy § 3 pkt 4 umowy, § 3 pkt 6 umowy , § 3 pkt 8 umowy, § 4 pkt 1 e) umowy, § 4 pkt 2 umowy, § 5 pkt 3 

umowy. 

Zgodnie ze zmienioną treścią § 3 umowy, w etapie I urządzenie jest dostarczane do magazynu wybranego przez 

Wykonawcę, i w tym magazynie dojdzie do odbioru urządzenia przez Centrum Onkologii Ziemii Lubelskiej. Czy w 

związku z tym we wskazanych punktach odniesienie do „dostawy” ma być rozumiane jako odniesienie od „odbioru” 

zgodnie z § 3 pkt 5 umowy? 

ODPOWIEDŹ 4:  

Tak.  

 

PYTANIE 5:  

dotyczy § 3 pkt 5 umowy 

Zamawiający poprzednio odpowiedział na pytanie dotyczące momentu przejścia własności, jednak odpowiedź „z 

chwilą dostawy” nie umożliwia precyzyjnego wskazania chwili przeniesienia własności, ponieważ dostawa składa się z 

wielu elementów, m.in. rozładunek, inspekcja przez Centrum Onkologii, podpisanie protokołu przyjęcia-przekazania. 

Czy własność urządzenia przechodzi na Centrum Onkologii z chwilą protokolarnego odbioru urządzenia w magazynie 

Wykonawcy na podstawie § 3 pkt 5 umowy, czy z inną chwilą (jaką)? 

ODPOWIEDŹ 5:  

Tak.  

 

PYTANIE 6:  

dotyczy § 4 pkt 1 g) umowy 

Prosimy o wyjaśnienie, czy ryzyko uszkodzenia lub utraty urządzenia przechodzi na Centrum Onkologii Ziemi 

Lubelskiej z chwilą rozładunku urządzenia w siedzibie Centrum Onkologii w ramach etapu II (§ 4 pkt 1 g) umowy), 

czy z inną chwilą (jaką)? 

ODPOWIEDŹ 6:  

Ryzyko przechodzi na Zamawiającego z chwilą zakończenia całości realizacji przedmiotu umowy. 

 

 

Zamawiający informuje, że na stronie internetowej www.zzpprzymz.pl zamieści poprawioną treść ogólnych warunków 

umowy.  


