
           

 
 

Warszawa, dnia 14/09/2018 r. 

 
ZZP.ZP.166/18.684.18 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: 

Dostawa fabrycznie nowej aparatury medycznej: akcelerator liniowy wysokoenergetyczny.  

Znak sprawy: ZZP-166/18 

 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) uprzejmie informuje, 

iż do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania Wykonawcy. Treść pytań oraz udzielone 

odpowiedzi przedstawiamy poniżej: 

 

Pytanie 1 

Dotyczy SIWZ - rozdział VI pkt 2 ppkt 2.1.1 i 2.1.2 (warunki przedmiotowe). 

„Prosimy o potwierdzenie, iż dokumenty wymienione w rozdziale V pkt 2 ppkt 2.1.1 i 2.1.2 

należy złożyć do oferowanych wyrobów medycznych.” 

Odpowiedź 1 

Zamawiający potwierdza, iż dokumenty wymienione w rozdziale V pkt 2 ppkt 2.1.1 i 2.1.2 

należy złożyć do oferowanych wyrobów medycznych. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy załącznik nr 1 (wzór umowy), § 2 ust. 1 pkt 2). 

„Z uwagi na fakt, iż realizacja przedmiotu zamówienia musi zakończyć się do dnia 30-06-

2018 r., Zamawiający proszony jest o zmianę zapisów par. 2 ust.1 pkt.2 na następujące: 

„2) Instalację oraz uruchomienie przedmiotu umowy w terminie do dnia 30.04.2019 r. pod 

warunkiem przekazania Wykonawcy do dnia 25-03-2018 r. pomieszczenia spełniającego 

wymagania instalacyjne akceleratora stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia oraz 

ochrony radiologicznej; instalacja zostanie potwierdzona podpisaniem przez strony protokołu 

z instalacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Uruchomienie zostanie 

potwierdzone podpisaniem przez strony protokołu z uruchomienia, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 5 do niniejszej umowy,” 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający akceptuje propozycję i zmienia zapis § 2 ust.1 pkt.2 wzoru umowy na 

następujący: 

„2) Instalację oraz uruchomienie przedmiotu umowy w terminie do dnia 30.04.2019 r. pod 

warunkiem przekazania Wykonawcy do dnia 25-03-2019 r. pomieszczenia spełniającego 

wymagania instalacyjne akceleratora stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia oraz 

ochrony radiologicznej; instalacja zostanie potwierdzona podpisaniem przez strony protokołu 
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z instalacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Uruchomienie zostanie 

potwierdzone podpisaniem przez strony Protokołu z uruchomienia, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 5 do niniejszej umowy.  

 

Pytanie 3 

Dotyczy załącznik nr 1 (wzór umowy), § 2 ust. 1 pkt 4) (dotyczy wyłącznie 

Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. 

Kopernika w Łodzi). 

„W celu zapewnienia realizacji przedmiotu umowy w zakresie demontażu posiadanego 

akceleratora w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 4) tj. do 20.12.2018 r. prosimy o 

potwierdzenie, iż Zamawiający udostępnieni wykonawcy akcelerator przeznaczony do 

demontażu i utylizacji nie później niż 30 dni przed wymaganą datą zakończenia tej 

czynności?” 

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 4 

Dotyczy załącznik nr 1 (wzór umowy), § 3 ust. 2 pkt 1-2). 

„Prosimy o potwierdzenie, że podpisany Protokół Zdawczo- Odbiorczy będzie stanowił 

podstawę do wystawienia faktury za poz. 1 Formularz Cenowego lub prosimy 

Zamawiającego o wskazanie jaki dokument będzie stanowił podstawę do wystawienia 

faktury za poz. 1 Formularz Cenowego” 

 

Odpowiedź 4 

Zamawiający potwierdza, że podpisany Protokół Zdawczo-Odbiorczy będzie stanowił 

podstawę do wystawienia faktury za poz. 1 Formularz Cenowego. 

 

Pytanie 5 

Dotyczy - załącznik nr 1 (wzór umowy), § 3 ust. 2 pkt 3). 

„Aby Wykonawca mógł sprostać wymogom ustawy o podatku od towarów i usług co do 

momentu wystawienia  (tj. zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę należy wystawić 

nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę), 

prosimy o zmianę brzmienia ust. 2 w sposób następujący: 

3) Płatność ze środków własnych kwoty brutto ………….. PLN za dostawę, instalację, 

uruchomienie będzie dokonana po zainstalowaniu i uruchomieniu akceleratora 

potwierdzonym podpisaniem przez strony Protokołu z uruchomienia, w 12 równych ratach 

ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia podpisania protokołu z uruchomienia. 

Podstawę do wystawienia faktury za wyżej wymieniony przedmiot zamówienia będzie 

stanowił podpisany protokół z uruchomienia. 

3a) Płatność ze środków własnych kwoty brutto ………….. PLN za szkolenia będzie 

dokonana po zrealizowaniu szkoleń potwierdzonych podpisaniem przez strony Protokołu ze 

szkoleń, w 12 równych ratach ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 

podpisania ostatniego z protokołów z szkoleń. Podstawę do wystawienia faktury za wyżej 

wymieniony przedmiot zamówienia będzie stanowił podpisany protokół ostatniego ze 

szkoleń.” 

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający akceptuje propozycję i zmienia zapis § 3 ust. 2 pkt 3 wzoru umowy na 

następujący: 

3) Płatność ze środków własnych kwoty brutto ………….. PLN za dostawę, instalację, 

uruchomienie będzie dokonana po zainstalowaniu i uruchomieniu akceleratora 
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potwierdzonym podpisaniem przez strony Protokołu z uruchomienia, w 12 równych ratach 

ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia podpisania protokołu z uruchomienia. 

Podstawę do wystawienia faktury za wyżej wymieniony przedmiot zamówienia będzie 

stanowił podpisany protokół z uruchomienia. 

3a) Płatność ze środków własnych kwoty brutto ………….. PLN za szkolenia będzie 

dokonana po zrealizowaniu szkoleń potwierdzonych podpisaniem przez strony Protokołu ze 

szkoleń, w 12 równych ratach ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 

podpisania ostatniego z protokołów z szkoleń. Podstawę do wystawienia faktury za wyżej 

wymieniony przedmiot zamówienia będzie stanowił podpisany protokół ostatniego ze 

szkoleń. 

 

Pytanie 6 

Dotyczy - załącznik nr 1 (wzór umowy), § 3 ust. 5 

„Jako że nie jest wydawany dla akceleratorów dokument noszący nazwę: „Karta utylizacji 

odpadu medycznego” wnosimy o zmianę zapisu na: „Karty przekazania odpadów”.  

 

Odpowiedź 6 

Zamawiający zmienia zapis. 

 

Pytanie 7 

Dotyczy - załącznik nr 2 do Oferty, oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i 

warunki graniczne, tabela „Opis właściwy wyłącznie dla Bydgoszczy”, pozycja 23.1, 

akapit Komputery - stacje kompatybilne z zaproponowanymi aplikacjami (6 szt.) 

„Czy, w celu złożenia ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty, Zamawiający zaakceptuje 

dostarczenie wymaganych stacji komputerowych zawierających 8 GB RAM?” 

 

Odpowiedź 7 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 8 

Dotyczy - załącznik nr 2 do Oferty, oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i 

warunki graniczne, tabela „Opis właściwy wyłącznie dla Bydgoszczy”, pozycja 23.1, 

akapit Komputery - stacje kompatybilne z zaproponowanymi aplikacjami (6 szt.) 

„Czy, w celu złożenia ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty, Zamawiający zaakceptuje 

dostarczenie wymaganych stacji komputerowych zawierających monitor LCD 23”?” 

 

Odpowiedź 8 

Zamawiający zaakceptuje dostarczenie wymaganych stacji komputerowych zawierających 

monitory LCD 23”.   

 

Pytanie 9 

Dotyczy - załącznik nr 2 do Oferty, oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i 

warunki graniczne, tabela „Opis właściwy wyłącznie dla Łodzi”, pozycja 26.11 

„Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż wymaga dostarczenia tylko jednej nakładki 

na blat stołu modelarni, a zapis „2 szt.” zawiera błąd edytorski” 

 

Odpowiedź 9 

Zamawiający potwierdza błąd edytorski. Zamieniono zapis na 1szt. 
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Pytanie 10 

Dotyczy - załącznik nr 2 do Oferty, oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i 

warunki graniczne, tabela „Opis właściwy wyłącznie dla Poznania”, pozycja 30.13 

„Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, iż wymaga dostarczenia tylko jednej nakładki 

na blat stołu modelarni, a zapis „2 szt.” zawiera błąd edytorski.” 

 

Odpowiedź 10 

Zamawiający potwierdza błąd edytorski. Zamieniono zapis na 1szt. 

 

Pytanie 11 

Dotyczy - załącznik nr 3 do Oferty, Parametry oceniane, tabela „Opis właściwy 

wyłącznie dla Poznania”, pozycja 23.14 

„Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę treści niniejszego parametru na następujący: 

„Realizacja dowolnego planu leczenia wiązkami megawoltowymi przygotowanego dla 

oferowanego akceleratora, na posiadanym akceleratorze TrueBeam, bez dokonywania 

jakichkolwiek zmian w planie leczenia, z zastosowaniem tych samych akcesoriów i technik 

leczenia (z wyłączeniem automatycznej radioterapii niekoplanarnej VMAT dla 

wieloogniskowych zmian w obszarze mózgowia) oraz z zachowaniem tego samego rozkładu 

dawki, dla wszystkich oferowanych wiązek fotonowych” 

 

Odpowiedź 11 

Zamawiający akceptuje zmianę treści niniejszego parametru. 

 

Pytanie 12 

Dotyczy – SIWZ rozdział VI ppkt 1.2.2: „Trzy oferowane akceleratory muszą być 

aparatami identycznymi zgodnie z częścią wspólną parametrów techniczno- 

eksploatacyjnych różnić mogę się jedynie parametrami zdefiniowanymi osobno przez 

każdy z ośrodków.” 

„Wykonawca posiada w swojej ofercie różne modele akceleratorów, które są identyczne co 

do funkcjonalności i cech opisanych parametrami w części wspólnej parametrów techniczno- 

eksploatacyjnych, jednak różnią się nazwą – w zależności od poziomu wyposażenia. 

Parametry zdefiniowane osobno przez każdy z ośrodków determinują zatem wybór 

oferowanego modelu akceleratora. 

Analiza kompletu parametrów dla każdego z ośrodków (część wspólna + część osobna dla 

danego ośrodka) wskazuje, że optymalna cenowo oferta powinna obejmować jeden model 

dla dwóch ośrodków, a inny model dla trzeciego z ośrodków. 

Podkreślamy, że obydwa modele są identyczne co do funkcjonalności i cech opisanych 

parametrami w części wspólnej parametrów techniczno-eksploatacyjnych, a różnią się 

jedynie nazwą oraz parametrami zdefiniowanymi osobno przez każdy z ośrodków. 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że zaoferowanie dwóch różnych modeli 

akceleratorów (jeden model dla dwóch ośrodków, a inny model dla trzeciego ośrodka), które 

są identyczne co do funkcjonalności i cech opisanych parametrami w części wspólnej 

parametrów techniczno-eksploatacyjnych, a różnią się jedynie nazwą oraz parametrami 

zdefiniowanymi osobno przez każdy z ośrodków, jest zgodne z zapisem SIWZ rozdział VI 

ppkt 1.2.2 i nie spowoduje odrzucenia oferty jako nie spełniającej wymagań SIWZ.” 

 

Odpowiedź 12 

Zamawiający potwierdza, że zaoferowanie dwóch różnych modeli akceleratorów (jeden 

model dla dwóch ośrodków, a inny model dla trzeciego ośrodka), które są identyczne co do 

funkcjonalności i cech opisanych parametrami w części wspólnej parametrów techniczno-

eksploatacyjnych, a różnią się jedynie nazwą oraz parametrami zdefiniowanymi osobno 
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przez każdy z ośrodków, jest zgodne z zapisem SIWZ rozdział VI ppkt 1.2.2 i nie spowoduje 

odrzucenia oferty jako nie spełniającej wymagań SIWZ. 

 

Pytanie 13 

Dotyczy -  SIWZ rozdział IV ppkt 2.1 „Warunki udziału w postępowaniu […]” oraz 

rozdział V ppkt 2.1 „Wykaz oświadczeń […]” – zezwolenie Prezesa Państwowej 

Agencji atomistyki w zakresie uruchamiania (serwisowania) oferowanych 

akceleratorów. 

„Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Atomowe prezes PAA nie udziela zezwoleń w 

zakresie serwisowania, a jedynie w zakresie uruchamiania urządzeń wytwarzających 

promieniowanie jonizujące. Prosimy zatem o wykreślenie słowa „serwisowania” z tego 

wymogu.” 

 

Odpowiedź 13 

Zamawiający akceptuje propozycję i zmienia zapis SIWZ - rozdział IV ppkt 2.1 „Warunki 

udziału w postępowaniu […]” oraz rozdział V ppkt 2.1 „Wykaz oświadczeń […]” na 

następujący: 

„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie aktualnego zezwolenia Prezesa 

Państwowej Agencji Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie uruchamiania oferowanych 

akceleratorów.” 

 

Pytanie 14 

Dotyczy -  SIWZ rozdział V ppkt 2.1 „Wykaz oświadczeń […]” – zezwolenie Prezesa 

Państwowej Agencji atomistyki w zakresie uruchamiania (serwisowania) oferowanych 

akceleratorów. 

„Prosimy o skorygowanie odniesienia dotyczącego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji 

Atomistyki z art.4 ust. 1 pkt 4 na art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Atomowe, ponieważ to 

odniesienie jest właściwe w zakresie uruchamiania akceleratorów.” 

 

Odpowiedź 14 

Zamawiający akceptuje propozycję i zmienia zapis SIWZ - rozdział V ppkt 2.1 „Wykaz 

oświadczeń […]” na następujący: 

„Aktualne (na dzień upływu terminu składania ofert) zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji 

Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie uruchamiania oferowanych akceleratorów - art. 4 ust. 

1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (Dz.U. z 2017 poz.576 z późn. 

zm.)”. 

 

Pytanie 15 

Dotyczy -  SIWZ rozdział IV ppkt 2.1 „Warunki udziału w postępowaniu […]” – 

zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji atomistyki w zakresie uruchamiania 

(serwisowania) oferowanych akceleratorów. 

„Warunkiem udziału w postępowaniu dot. kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia 

określonej działalności jest m.in. posiadanie przez Wykonawcę aktualnego zezwolenia 

Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie uruchamiania (serwisowania) 

oferowanych akceleratorów. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 Prawo 

atomowe (t.j. Dz. U. 2018.792) wykonywanie działalności związanej z serwisowaniem 

oferowanych akceleratorów nie wymaga zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji 

Atomistyki. W związku z powyższym czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w 

postępowaniu dot. kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

posiadanie przez Wykonawcę aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji 

Atomistyki w zakresie uruchamiania oferowanych akceleratorów.” 
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Odpowiedź 15  

Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu dot. kompetencji lub 

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności posiadanie przez Wykonawcę 

aktualnego zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie uruchamiania 

oferowanych akceleratorów.  

 
Pytanie 16 

Dotyczy -  rozdział VI ppkt 1.2.1 
„Zamawiający w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2017. 1579 ze zm.) (dalej: Pzp) proszony jest o wyjaśnienie 

przedmiotu zamówienia w części określonej jako: wszystkie czynności związane z 

prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia dla trzech ośrodków. W szczególności 

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że zakres zamówienia opisany jako wszystkie 

czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia dla trzech ośrodków, 

obejmuje czynności określone w §4 ust. 8  wzoru umowy, tj. przeglądy serwisowe 

wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.” 

 
Odpowiedź 16 

Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia opisany jako wszystkie czynności 

związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia dla trzech ośrodków, obejmuje 

wszystkie czynności określone w §4 wzoru umowy dotyczące utrzymania gwarancyjnego 

urządzenia, m.in. przeglądy serwisowe wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.  

 
Pytanie 17 

Dotyczy - SIWZ rozdział VI ppkt 3.1 w zw. z §2 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ 
(wzór umowy) 
„Mając na uwadze definicję pojęcia „dostawa” zawartą w art. 2 pkt 2 Pzp Zamawiający 
proszony jest o potwierdzenie, że dostawa do dnia 28.11.2018 r., o której mowa w pkt VI 
ppkt 3.1 SIWZ w zw. z §2 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ (wzór umowy) oznacza 
dostarczenie bezpośredniemu odbiorcy przedmiotu zamówienia” 
 
Odpowiedź 17 

Zamawiający potwierdza, że dostawa do dnia 28.11.2018 r., o której mowa w pkt VI ppkt 

3.1 SIWZ w zw. z §2 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ (wzór umowy) oznacza 

dostarczenie bezpośredniemu odbiorcy przedmiotu zamówienia w przypadku dostawy do 

WCO w Poznaniu oraz do magazynu uzgodnionego z Zamawiającym w przypadku dostaw 

do CO w Bydgoszczy i WWCOiT w Łodzi. 

 
Pytanie 18 

Dotyczy - rozdział VI ppkt 7.1.3 
„Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 1 Pzp, proszony jest o wyjaśnienie przedmiotu 
zamówienia w części określonej w rozdziale VI ppkt 7.1.3 SIWZ jako zainstalowanie (…) 
sprzętu zgodnie z pozytywnie zaopiniowanym projektem. Zamawiający proszony jest o 
wyjaśnienie o jaki projekt chodzi oraz przez kogo projekt ten ma zostać zaopiniowany; w tym 
miejscu wymaga wskazania, że w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmować ma 
wykonanie projektu ochrony radiologicznej,  zgodnie z obowiązującymi regulacjami Prezes 
Państwowej Agencji Atomistyki nie wydaje pozytywnych opinii dla projektu ochrony 
radiologicznej. Dodatkowo Zamawiający proszony jest o wskazanie czy doprecyzowany co 
do rodzaju projekt, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dla każdego z oferowanych 
urządzeń, czy też tylko dla tego Ośrodka w stosunku do którego przedmiot zamówienia 
obejmuje magazynowani” 
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Odpowiedź 18 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowy zapis dotyczy projektu budowlanego 

wykonawczego opracowanego przez Zamawiającego według wytycznych projektu ochrony 

radiologicznej opracowanego na zlecenie Zamawiającego oraz wytycznych instalacyjnych 

urządzenia określonych przez Wykonawcę. Opracowany projekt będzie zaopiniowany przez 

Zamawiającego po konsultacji z Wykonawcą w zakresie spełnienia wymogów instalacyjnych 

urządzenia. 

 
Pytanie 19 

Dotyczy - rozdział VI ppkt 1.2.1, ppkt 7.1.3 w zw. z §1 ust. 4 pkt 3 oraz §3 ust. 2 pkt. 4 
załącznika nr 1 do SIWZ (wzór umowy), rozdział III pkt 1 załącznika nr 2 do SIWZ (wzór 
oferty) 
„Zamawiający, w związku z art. 29 ust. 1 Pzp, proszony jest o wyjaśnienie czy przedmiot 

zamówienia obejmuje magazynowanie (wraz z ubezpieczeniem) oferowanych urządzeń we 

wszystkich trzech ośrodkach (co wprost wskazuje treść rozdz. III pkt 1 wzoru oferty) czy też 

zamówienie w części dot. magazynowania (wraz z ubezpieczeniem) dotyczy jedynie 

urządzeń dla dwóch ośrodków tj. Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii  w Łodzi na co wskazuje rozdział VI 

ppkt 1.2.1 SIWZ, §1 ust. 4 pkt 3 oraz §3 ust. 2 pkt. 4) wzoru umow.” 

 
Odpowiedź 19 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia obejmuje magazynowanie (wraz z 

ubezpieczeniem) oferowanych jedynie dla dwóch ośrodków tj. Centrum Onkologii w 

Bydgoszczy oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii  w 

Łodzi na co wskazuje rozdział VI ppkt 1.2.1 SIWZ, §1 ust. 4 pkt 3 oraz §3 ust. 2 pkt. 4) wzoru 

umowy. 

  
Pytanie 20 

Dotyczy - SIWZ - rozdział XIV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
„Z uwagi na to, że Zamawiający w żadnym innym miejscu nie dookreślił szczegółowych 

warunków zabezpieczenia, zwracamy się o wyjaśnienie, kiedy zabezpieczenie zostanie 

zwolnione ?” 

 
Odpowiedź 20 

Zamawiający wyjaśnia, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 

zwolnione zgodnie z zapisami Art. 151 Ustawy Pzp. 

 
Pytanie 21 

Dotyczy - załącznik nr 1 (wzór umowy), §2 ust. 1 pkt 1 
„Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że w przypadku gdy przedmiot zamówienia 

obejmuje magazynowanie, protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa jest w §2 ust. 1 pkt 

1)  wzoru umowy sporządzony jest w momencie dostarczenia urządzenia do magazynu 

Wykonawcy, a przedmiot zamówienia oddawany jest następnie Wykonawcy przez 

Zamawiającego na przechowanie. Dodatkowo Zamawiający proszony jest o wyjaśnienie z 

jakim momentem przechodzi na Zamawiającego własność sprzętu/aparatury medycznej.” 

 
Odpowiedź 21 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje 

magazynowanie, protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa jest w §2 ust. 1 pkt 1)  wzoru 

umowy sporządzony jest w momencie dostarczenia urządzenia do magazynu Wykonawcy, a 

przedmiot zamówienia oddawany jest następnie Wykonawcy przez Zamawiającego na 

przechowanie. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnienia, że urządzenie przechodzi na własność 



 8 

 

Zamawiającego po jego uruchomieniu potwierdzonym podpisaniem Protokołu z 

uruchomienia. 

  
Pytanie 22 

Dotyczy - załącznik nr 1 (wzór umowy), §2 ust. 3 
„Zamawiający proszony jest o wykreślenie treść w brzmieniu: „odbioru prac adaptacyjnych” 
bowiem przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania jakichkolwiek prac adaptacyjnych, 
nadto Zamawiający proszony jest o uzupełnienie upoważnienia o protokół ze szkolenia.” 
 

Odpowiedź 22 

Zamawiający akceptuje propozycję i zmienia zapisy §2 ust. 3 i 4 wzoru umowy na 

następujące: 

„3. Ze strony Kupującego do podpisania protokołów: zdawczo-odbiorczego, z instalacji, 

uruchomienia oraz szkolenia upoważnieni są: 

……………………………………………………… „ 

  4. Ze strony Sprzedającego do podpisania  protokołów: zdawczo-odbiorczego, z instalacji, 

uruchomienia oraz szkolenia upoważnieni są:……………………………………. „ 

 

Pytanie 23 

Dotyczy - załącznik nr 1 (wzór umowy) §3 
„Z uwagi na to, że przedmiot umowy obejmuje montaż, instalację, uruchomienie i szkolenia 

jest przewidziane jedno wynagrodzenie – a jak zakładamy, pomiędzy dniem sporządzenia 

protokołu z uruchomienia a dniem sporządzenia protokołu ze szkoleń może upłynąć istotny 

okres czasu, mogą powstać wątpliwości co do tego, w którym momencie będzie miało 

miejsce wykonanie usługi, a co za tym idzie, kiedy powstanie obowiązek podatkowy w 

podatku VAT oraz przychód podatkowy z tego tytułu. Z tego względu najbezpieczniejsze 

podatkowo byłoby wyodrębnienie wynagrodzenia za szkolenia, poprzez: 

- w § 3 ust 3 pkt. 3 wykreślenie: „oraz szkolenia”. 

- po ust. 5 w § 3 dodanie dodatkowego ustępu: „3a) Płatność ze środków własnych kwoty 

brutto ………….. PLN za szkolenia będzie dokonana po zrealizowaniu szkoleń 

potwierdzonych podpisaniem przez strony Protokołu ze szkoleń, w 12 równych ratach 

ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia podpisania ostatniego z protokołów z 

szkoleń. Podstawę do wystawienia faktury za wyżej wymieniony przedmiot zamówienia 

będzie stanowił podpisany protokół ostatniego ze szkoleń” 

 

Odpowiedź 23 

Zamawiający akceptuje propozycje i zmienia zapis wzoru umowy w §3 ust. 2 pkt 3  oraz 

dodaje do §3 ust. 2 dodatkowy pkt 3a, o następującym brzmieniu: 

„3. Płatność ze środków własnych kwoty brutto ………….. PLN za dostawę, instalację i 

uruchomienie będzie dokonana po uruchomieniu akceleratora potwierdzonym podpisaniem 

przez strony Protokołu z uruchomienia, w 12 równych ratach ostatniego dnia każdego 

miesiąca począwszy od dnia podpisania protokołu z uruchomienia. 

3a) Płatność ze środków własnych kwoty brutto ………….. PLN za szkolenia będzie 

dokonana po zrealizowaniu szkoleń potwierdzonych podpisaniem przez strony Protokołu ze 

szkoleń, w 12 równych ratach ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od dnia 

podpisania ostatniego z protokołów ze szkoleń. Podstawę do wystawienia faktury za wyżej 

wymieniony przedmiot zamówienia będzie stanowił podpisany protokół ostatniego ze 

szkoleń. „ 

 
Pytanie 24 

Dotyczy - załącznik nr 1 (wzór umowy) §3 ust. 4 
„Prosimy o określenie terminu płatności poprzez dodanie na końcu zdania: „Termin płatności 

30 dni od daty doręczenia faktury Vat Kupującemu.” 
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Odpowiedź 24 

Zamawiający akceptuje propozycję i zmienia zapis wzoru umowy w §3 ust. 2 pkt 4 na 

następujący: 

” 4) Płatność ze środków własnych kwoty brutto …………… PLN z tytułu za 
zmagazynowanie i ubezpieczenie akceleratora w okresie pomiędzy dostawą, a 
rozpoczęciem montażu płatna jednorazowo po dostarczeniu akceleratora z magazynu 
czasowego do miejsca instalacji, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Vat 
Kupującemu.” (dotyczy wyłącznie CO w Bydgoszczy). „  
  
Pytanie 25 

Dotyczy - załącznik nr 1 (wzór umowy), §4 ust. 8 
„Zamawiający proszony jest o wykreślenie wyrazu „bezpłatnych”, wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania przeglądów, o których mowa w §4 ust. 8 wzoru umowy w ramach 

przedmiotu zamówienia i wynagrodzenie z tego tytułu ujęte jest w cenie sprzętu, Wykonawca 

nie będzie zobowiązany do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego nieodpłatnie (pod 

tytułem darmym)” 

 
Odpowiedź 25 

Zamawiający akceptuje propozycję i zmienia zapis wzoru umowy w §4 ust. 8 na 

następujący: 

„8. W czasie trwania gwarancji Sprzedający dokona zgodnie z zaleceniami producenta 

autoryzowanych przeglądów serwisowych potwierdzonych certyfikatem. Koszty materiałów 

zużytych podczas przeglądów gwarancyjnych, transportu, dojazdu oraz  godziny pracy  

ponosi Sprzedający.” 

 
Pytanie 26 

Dotyczy - załącznik nr 1 (wzór umowy), §6 ust. 9 
„Zamawiający proszony jest o wykreślenie ust. 9 albo o załączenie do treść SIWZ 
załączników wskazanych w §6 ust.9.” 
 
Odpowiedź 26 

Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi Załączniki Nr 7 i 8 wymienione w § 6 ust. 9  

wzoru umowy (dotyczy wyłącznie CO w Bydgoszczy).  

 

Pytanie 27 

Dotyczy - SIWZ - rozdział VI pkt 7 ppkt 7.1.6 

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza dostarczenie dokumentów, 

wymienionych w rozdziale VI pkt. 7 ppkt 7.1.6, w języku angielskim” 

Odpowiedź 27 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie dokumentów, wymienionych w rozdziale VI pkt. 7 ppkt 

7.1.6, w języku angielskim. 

 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zgodnie z art. 38 

ust. 4: 

 
-rozdział VI ppkt 1.2.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Trzy oferowane akceleratory muszą być aparatami identycznymi zgodnie z częścią wspólną 

parametrów techniczno-eksploatacyjnych różnić mogą się jedynie parametrami 

zdefiniowanymi osobno przez każdy z ośrodków. Zamawiający dopuszcza, aby akceleratory 

różniły się nazwami handlowymi przy zachowaniu powyższych zapisów. 
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- rozdział IV ppkt 2.1 SIWZ 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie aktualnego zezwolenia Prezesa 

Państwowej Agencji Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie uruchamiania oferowanych 

akceleratorów.  

 

- rozdział V ppkt 2.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Aktualne (na dzień upływu terminu składania ofert) zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji 

Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie uruchamiania oferowanych akceleratorów - art. 4 ust. 

1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (Dz.U. z 2017 poz.576 z późn. 

zm.) 

 

- rozdział VI pkt 7 ppkt 7.1.6 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Dostarczenie Zamawiającemu instrukcji obsługi dla Sprzętu w wersji papierowej i 

elektronicznej. Zamawiający dopuści dostarczenie dokumentów w języku angielskim. 

 

Zamawiający informuję, iż 

1) wszystkie zmiany do umów wynikające z udzielonych odpowiedzi zostaną uwzględnione 

w umowach jakie będą zawierane z wybranym Wykonawcą. 

2) wszystkie zmiany wynikające z udzielonych wyżej odpowiedzi należy uwzględnić przy 

składaniu ofert z powołaniem się na udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.  

 
 

Zamawiający celem zwiększenia przejrzystości wzoru umowy wprowadza trzy osobne wzory 

umów dedykowane dla poszczególnych szpitali i wyjaśnia, że jeżeli w SIWZ mowa jest o 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ ma na myśli trzy odrębne wzory umów. 

Zamawiający udostępnia także nowe, aktualne załączniki nr 2 i nr 3 do oferty po 

uwzględnieniu pytań, które zostały zadane przez wykonawców.  

Aktualne dokumenty należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod 

adresem: www.zzpprzymz.pl 

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie. 

 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert oraz termin 

obowiązkowego wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu do: 24/09/2018r. do 

godziny 09:00. 

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 

siedzibie Zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia   

Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, sala konferencyjna 113 (I piętro) w dniu: 

24/09/2018r. o godz. 10:00 

 

 
 

 


