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DOP – ZP  49/2013 Kraków, dnia 15.02.2013 r.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i 
montaż  LAMPY RENTGENOWSKIEJ kompatybilnej z posiadanym przez zamawiającego 

aparatem CT LightSpeed Ultra firmy GE Healthcare  wraz z kalibracją i wykonaniem testów 
akceptacyjnych i specjalistycznych – nr sprawy ZP 5/2013

I.  W  związku  z  wniesieniem  zapytania  dotyczącego  wyjaśnienia  treści  specyfikacji  istotnych  
warunków zamówienia, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. Punktu III SIWZ oraz § 3 umowy
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na doprecyzowanie  przedmiotu  zamówienia  poprzez dopisanie  w 
punkcie  III  SIWZ jak  i  w  projekcie  umowy,  że  termin  realizacji  wykonania  zamówienia  będzie  
liczony w dniach roboczych.
Odpowiedź nr 1:   Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ  

Pytanie nr 2: dot. Punktu III SIWZ oraz § 3 umowy
Wymiana  lampy  rentgenowskiej  to  proces  składający  się  z  wielu  czasochłonnych  etapów  tj.:  
wymontowania  zużytej  lampy,  zamontowanie  nowej,  kalibracja  zamontowanej  lampy,  wykonanie 
testów akceptacyjnych i specjalistycznych,  przeprowadzenie przeglądu okresowego w wymaganym 
zakresie. Każdy z wyżej  wymienionych etapów trwa od kilku do kilkunastu godzin. W związku z 
powyższym czy Zamawiający z uwagi na szeroki zakres zamówienia wyrazi zgodę na zapis: „Czas 
wymiany na nową , od chwili przyjęcia zgłoszenia – maksymalnie 3 dni robocze”
Odpowiedź nr 2: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3: dot. Punktu 1 4 załącznika – Zestawienie Parametrów Technicznych
Czy Zamawiający doprecyzuje, że definiując wartość parametru „maksymalne obciążenie tarczy” ma 
na myśli moc 53,2kW/20 sekund.
Uzasadnienie:  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  posiadanego  przez  Zamawiającego  urządzenia 
maksymalna  moc  generatora  wysokiego napięcia  a co za  tym idzie  lampy rentgenowskiej  wynosi 
53,2Kw.  Wynika  ona  bezpośrednio  z  możliwych  do  zaprogramowania  maksymalnie  warunków 
ekspozycyjnych urządzenia to jest 140kV i 380mA, których iloczynem jest moc. Tak więc fizycznie 
niemożliwe jest uzyskanie wymaganego obecnie parametru
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Odpowiedź  nr  3:  Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  lampy  o  mocy  53,2kW.  Zamawiający 
używając  sformułowania  „maksymalne  obciążenie  tarczy”  54KW/20s  miał  na  myśli,  że  moc 
proponowanej lampy nie może być wyższa, podkreślając jednocześnie, że proponowana lampa rtg 
musi być kompatybilna z aparatem CT LightSpeed Ultra firmy GE Healthcare.

Pytanie nr 4.
Czy  po  pojęciem  „kompatybilna”  w  zdaniu  określającym  przedmiot  zamówienia  t.j.  „  LAMPA 
RENTGENOWSKA  kompatybilnej  z  posiadanym  przez  zamawiającego  aparatem CT  LightSpeed 
Ultra firmy GE Healthcare” Zamawiający ma na myśli  lampy zalecane przez producenta tomografu  
komputerowego LightSpeed Ultra do użytkowania z tymże tomografem? Rzeczywiście istnieje lista 
zalecanych  lamp  do  tomografu  komputerowego  LightSpeed  Ultra  stworzona  przez  producenta 
tomografu komputerowego LightSpeed, którą Zamawiający dysponuje. Jeżeli tak, to czy Zamawiający 
wymaga aby do oferty załączyć dokument wystawiony przez producenta tomografu komputerowego 
LightSpeed Ultra potwierdzający,  iż zaoferowana lampa jest  zalecana przez producenta tomografu 
komputerowego LightSpeed Ultra a więc jest z nim kompatybilna?
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający  podtrzymuje  swoje  stanowisko  dotyczące  pojęcia  „  kompatybilna”.  Zamawiający 
wymaga aby oferowana Lampa RTG spełniana wymogi techniczne znajdujące się w załączniku nr 1  
do specyfikacji. Zamawiający nie wymaga dołączenia dokumentu wystawionego przez producenta o 
tym, że oferowana lampa jest zalecana.

Pytanie nr 5 dot.   §   7 ust 2:  
Z  uwagi  na  długi  okres  gwarancji  oraz  na  fakt,  iż  lampa  RTG  jest  elementem  zużywalnym  i 
prawdopodobnie będzie podlegała wymianie w okresie gwarancji z uwagi na zużycie wynikające z  
normalnego używania. Wykonawca prosi o potwierdzenie iż gwarancja na lampę RTG (niezależnie od 
jej  wymiany lub wymian  w okresie  gwarancji)  jest  nieodnawialna,  tj.  upłynie  ostatecznie  w dniu  
upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. 
każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie lampy przy tak długim 
okresie gwarancji powodowałaby sytuację, iż gwarancja na lampę RTG nigdy nie wygasłaby w całym  
wieloletnim okresie użytkowania tomografu komputerowego. W związku z tym prosimy o dodanie 
następującego zastrzeżenia:
Gwarancja na lampę RTG jest nieodnawialna, tj. niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie 
gwarancji, upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji.
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający w § 7 ust 2 umowy dopisze sformułowanie:
Gwarancja na lampę RTG jest nieodnawialna, tj. niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie 
gwarancji, upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji.
§ 7 ust 2 będzie brzmiał:
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Dostawca  udziela  na  dostarczony  sprzęt  gwarancji  na  okres  min......  miesięcy,  licząc  od  daty 
wykonania umowy (data protokołu przekazania do użytkowania, o którym mowa w § 3). Gwarancja 
na lampę RTG jest nieodnawialna, tj. niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji, 
upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji.

Pytanie nr 6 dot.   §   9 ust. 1 a)  
W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów 
medycznych  wynosi  ona  ok.  0,1-0,2  %  wartości  przedmiotu  umowy  za  każdy  dzień  zwłoki.  W 
związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowna do przyjętego w branży poziomu.
Odpowiedź nr 6: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7 dot. §7 ust.4
Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o wykreślenie w/w pkt z umowy.
Odpowiedź nr 7:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

II. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert i otwarcia ofert do dnia 08.10.2012 roku. Godzina składania i otwarcia 
pozostaje bez zmian.

II.  Powyższe  wyjaśnienia  zostają  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania  i  stają  się 
wiążące.
III. Pozostałe  warunki  określone  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  pozostają  bez 
zmian. 
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