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Starachowice, dnia 31.10.2022 r.

INFORMACJA 

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa sprzętu do diagnostyki obrazowej w ramach projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19 na 
terenie Powiatu Starachowickiego”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)[dalej ustawa Pzp] udziela odpowiedzi na zadane 
pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1 
W związku z obecną sytuacją polityczną w Europie oraz epidemiologiczną na świecie, która zmusiła do 
znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu zarówno instytucje publiczne jak i przedsiębiorców, zwracamy się z 
prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 28.12.2022 r.   
Powyższe ma na celu uniknięcie niepotrzebnych i negatywnych konsekwencji podczas realizacji umowy. Nie 
chcielibyśmy aby z powodu okoliczności, w których się wszyscy znaleźliśmy, które są od nas niezależne, 
ograniczyły możliwość prawidłowej i terminowej realizacji niniejszego zamówienia. 
Pomimo podejmowania wzmożonych starań oraz działając z należytą starannością w celu dotrzymania 
zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z wyżej wymienionych powodów mogą niestety wystąpić 
opóźnienia w dostawach. Wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione jest od braku zakłóceń w 
łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. 
Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony. Należy 
pamiętać również o czasie transportu, który w przypadku poczty kurierskiej z zagranicy w obecnej sytuacji trwa 
nawet 10 dni roboczych.
W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość oraz przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie 
zgody na termin realizacji zamówienia do 28.12.2022 r. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w SWZ dotyczące terminu dostawy.  

Pytanie nr 2
Dotyczy zapisów SWZ w pkt XX ppkt 7
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez cenę jednostkową dostarczanych 
produktów, których Wykonawca użyje do wykonania umowy skoro przedmiotem zamówienia jest jeden aparat 
RTG z ramieniem C.   

Odpowiedź: Wskazany zapis ma charakter ogólny i odnosi się do oferowanego przedmiotu zamówienia 
w zależności od ilości Części na które Wykonawca złoży ofertę. 
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Pytanie nr 3
Dotyczy OPZ i Karty Produktu pkt 93
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy do 72 h w dni 
robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy liczony od dnia zgłoszenia 
usterki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w załączniku nr 7 oraz 1b do SWZ.

Pytanie nr 4
Dotyczy OPZ i Karty Produktu pkt 94, 95
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminów napraw, proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez 
wymiany części) i 10 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, co w przypadku poczty 
kurierskiej trwa 2-3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w załączniku nr 7 oraz 1b do SWZ.

Pytanie nr 5
Dotyczy OPZ i Karty Produktu pkt 98
Zwracamy 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 C 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 niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z 
ramieniem C.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w załączniku nr 7 oraz 1b do SWZ.

Pytanie nr 6
Dotyczy OPZ i Karty Produktu pkt 99
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu naprawy gwarancyjnej do 7 dni roboczych.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w załączniku nr 7 oraz 1b do SWZ.

Pytanie nr 7
Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 1 lit a) 
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia do 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 
zwłoki
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane modyfikacje projektu umowy.

Pytanie nr 8
Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 1 lit b)
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 
przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji, do wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, 
za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane modyfikacje projektu umowy.

Pytanie nr 9
Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 1 lit d)
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary za odstąpienie od umowy Zamawiającego, z winy Wykonawcy, do 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Jednocześnie mając na uwadze równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów 
także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego 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.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane modyfikacje projektu umowy.

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie 
obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to: 04.11.2022 r.

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 
03.12.2022 r.

2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 04.11.2022 r. do godz. 09:00.

3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2022 r. o godzinie 11:00.

            Zamawiający

            Wicestarosta
/-/ Dariusz Dąbrowski  
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