
 
 

 
 

SZPZLO W-T        Warszawa, dn. 15.10.2021 r. 
Zamówienia publiczne 
Wyjaśnienia do SWZ 5/2021/ZP 
   

 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA 
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (identyfikator 

postępowania ocds-148610-e19da361-2cb5-11ec-b885-f28f91688073) 

5/2021/ZP o udzielenie zamówienia publicznego na  

 

Dostawa aparatu USG 
 
 
 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (T. J. Dz. U. 2021 poz. 1129) Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek udziela wyjaśnień treści 
specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 

 
Pytanie 1 
Ad. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia pkt. 74 
Pkt. 74 brzmi: Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal lub matrycowej do 
badań ginekologiczno-położniczych, serca płodu oraz brzusznych - zakres częstotliwości 
pracy min. 1-8  MHz ( +/- 1 MHz) - ilość elementów: min. 170; - kąt skanowania:  min. 70°; - 
możliwość pracy z przystawką biopsyjną” 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf renomowanego producenta, 
wyposażony w głowicę convex spełniającą wyżej wymienione parametry o ilości 
elementów 160?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza do przetargu ultrasonograf 
renomowanego producenta, wyposażony w głowicę convex spełniającą wyżej 
wymienione parametry o ilości elementów 160. 
 



 
 

 
 

Pytanie 2 
Ad. Załącznik nr 5 – wzór umowy § 5 ust. 8 
Czy Zamawiający zamieni zapis z „Potwierdzeniem wpływu Zgłoszenia jest zwrotna 
informacja skierowana niezwłocznie do Zamawiającego przez Wykonawcę w takiej samej 
formie, jak Zgłoszenie. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi zgłoszenia w ciągu 2 
godzin od daty wysłania, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało skutecznie dokonane po 
upływie 2-ch godzin od momentu jego wysłania.” na „Potwierdzeniem wpływu Zgłoszenia 
jest zwrotna informacja skierowana niezwłocznie do Zamawiającego przez Wykonawcę w 
takiej samej formie, jak Zgłoszenie. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi 
zgłoszenia w ciągu 2 godzin od daty wysłania, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało 
skutecznie dokonane po upływie 2-ch godzin od momentu jego wysłania, , gdy 
Zamawiający ma pewność, że jego zgłoszenie dotarło do Wykonawcy”? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 3 
Ad. Załącznik nr 5 – wzór umowy § 5 ust. 9 
Czy Zamawiający zmieni zapis z „Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia 
zgłoszonej awarii w maksymalnie 24 godziny (w dni robocze od poniedziałku do piątku).” 
na „Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia zgłoszonej awarii w maksymalnie 
48 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku).”? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 4 
Ad. Załącznik nr 5 – wzór umowy § 5 ust. 10 
Czy Zamawiający zmieni zapis z „Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy w 
dni robocze, od poniedziałku do piątku, terminie do 48 godzin od momentu podjęcia 
działań naprawczych, (…) W przypadku niedotrzymania ww. terminów naprawy 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary w wysokości równej 0,1% wartości brutto 
umowy, za każdy dzień zwłoki w naprawie.” na „Wykonawca zobowiązuje się do 
dokonania naprawy w dni robocze, od poniedziałku do piątku, terminie do 3 dni od 
momentu podjęcia działań naprawczych, (…) W przypadku niedotrzymania ww. terminów 
naprawy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary w wysokości równej 0,1% 
wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki w naprawie.” 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 
 



 
 

 
 

Pytanie 5 
Ad. Załącznik nr 5 – wzór umowy § 5 ust. 16 
Czy Zamawiający zmieni zapis z „Wykonawca gwarantuje minimum dziesięcioletni okres 
dostępności części zamiennych dla sprzętu” na „Wykonawca gwarantuje minimum 
ośmioletni okres dostępności części zamiennych dla sprzętu od daty instalacji”? 
Wielu producentów sprzętu medycznego gwarantuje dostępność części zamiennych na 
okres min. 8 lat 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 
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