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Dotyczy postępowania przetargowego:  Specjalistyczna aparatura  medyczna 

przeznaczona na doposażenie oddziałów w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek   

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.   z 2018r.  poz. nr 1986 z p. zm.)  

Zamawiający, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie modyfikuje zapisy  
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ i Ogłoszenia o zamówieniu   
 

 

I. Modyfikacja treści SIWZ. 
Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 3. W 

pozycji XI  lp. 2 dodaje się ilość elementów akustycznych, która ma wynosić minimum 900.  

 

2. 
Liczba elementów akustycznych – min. 900. TAK  

 

II. Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 3. 

W pozycji I  lp. 2 wprowadza się n.w. zmiany: 

4 

Technologia cyfrowa – system równoległego 

przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym 

kształtowaniem wiązki min. 40 wiązek 

jednocześnie 

A – 40 = 0pkt 

B- od 41 do 45 = 2 

pkt 

C – 46-50 i więcej = 

6pkt 

  

 

 

 

III. Ulega modyfikacji treść SIWZ w zakresie projektu umowy. W paragrafie 6  wprowadza 

się n.w. zmiany: 

 

                                                                § 6 Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w 
formie kar umownych.                                                                                     

a) za rozwiązanie lub odstąpienie przez Wykonawcę od umowy w wysokości 10% ceny 
określonej w § 3 ust. 3; 

b) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w 
wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3; 

c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 
w wysokości 1 % ceny określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego 
dnia wyznaczonego (wcześniej uzgodnionego pisemnie) na dostarczenie przedmiotu umowy, 
liczonej od wartości przedmiotu, którego zwłoka dotyczy. 

d) za zwłokę w usunięciu usterki w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% ceny 
określonej w § 3 ust. 3 za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po terminie 
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wyznaczonym na reakcję serwisu. Kara umowna nie będzie naliczana w przypadku 
dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania lub 

odstąpienia od umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 3. 

3. Naliczanie kary umownej odbędzie się poprzez wystawienie noty wraz z uzasadnieniem i 

terminem zapłaty. Zamawiający zastrzega, iż kary umowne mogą zostać potrącone z ceny 

określonej w § 3 ust. 3. 

4. Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

 

 

 

 

Pytanie nr 1. 
1. W związku z dostawą aparatu USG, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga 

dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS 
Zamawiającego na koszt Wykonawcy? 

2. Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym 
systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy? 

3. W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego 

uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu 

zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu USG z systemem 

RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ? 

Odpowiedź ad. pytanie nr 1 poz. 1, 2, 3 – Tak,  czynności związane z dostawą do 

Zamawiającego aparatu USG, który stanowi przedmiot zamówienia w zadaniu nr 3 są 

wymagane. 

Dostawca aparatu USG w ramach niniejszego zamówienia ma obowiązek dostarczyć licencję 

na podłączenie USG do systemu RIS/PACS, a następnie zintegrować i skonfigurować z nim 

urządzenie na okres gwarancji jak w SIWZ.   

 

Upoważnia się Wykonawców do samodzielnego wprowadzenia zmian do treści SIWZ w 

zakresie dokonanych zmian przez Zamawiającego. 

 

 

 
                     

                                                                            (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 

                                                                            powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 

 

                                                                                                                            Piotr Wichowski 

        Kierownik Sekcji  zamówień publicznych WSSD 

Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  


