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                                                                                                                    Mława, dnia 21.07.2022r. 

Nasz Znak SPZOZ L.dz. 1562/2022 

 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego pod nazwą: 

„Dostawę rezonansu magnetycznego oraz Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia  

Pracowni Rezonansu Magnetycznego” 

NUMER SPRAWY SPZOZ L.dz. 1438/2022 

 

 

       Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie poniżej odpowiada  

na zadane pytania: 
 

 

 

Pytanie nr 1 

Dotyczy Ogłoszenia  

Zamawiający w rozdziale 7 Warunki udziału w postępowaniu wymaga, aby wykonawcy 

przedłożyli: 

  

Zestawienia wykonanych w ostatnich trzech latach liczonych od ostatecznego terminu składania 

ofert, dostaw na rezonanse magnetyczne wraz z adaptacją pomieszczeń z potwierdzeniem 

należytego wykonania umowy o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł każda (referencje lub 

potwierdzenie należytego wykonania umowy), z zastrzeżeniem, że min. jedna z dostaw musi 

obejmować swoim zakresem również adaptację pomieszczeń. Wystarczy podać minimalną ilość (2 

dostawy) spełniającą stawiany warunek – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.  

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający uzna ww. warunek za 

spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi na potwierdzenie spełniania ww. warunku, wykaz dostaw 

obejmujący swoim zakresem dostawy tomografów komputerowych wraz z adaptacją pomieszczeń.  

Biorąc pod uwagę fakt, że warunek zdolności technicznej lub zawodowej w zamyśle ustawodawcy 

ma na celu potwierdzenie zdolności potencjalnego wykonawcy do wykonania zamówienia, 

umożliwienie wykonawcy złożenia wykazu zawierającego ww. zrealizowane dostawy wraz z 

adaptacją pomieszczeń w pełni potwierdza ww. zdolność wykonawcy do realizacji zadania 

będącego przedmiotem niniejszego postępowania.  

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia warunek na następujący: Zestawienia wykonanych w ostatnich trzech 

latach liczonych od ostatecznego terminu składania ofert lub w trakcie realizacji dostaw na 

rezonanse magnetyczne/tomografy komputerowe  wraz z adaptacją pomieszczeń z 

potwierdzeniem należytego wykonania umowy o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł każda 

(referencje lub potwierdzenie należytego wykonania/realizacji umowy), z zastrzeżeniem, że 

min. jedna z dostaw musi obejmować swoim zakresem również adaptację pomieszczeń. 

Wystarczy podać minimalną ilość (2 dostawy, w tym przynajmniej  jedna z dostaw powinna 

dotyczyć dostawy rezonansu magnetycznego) spełniającą stawiany warunek – załącznik nr 4 

do zapytania ofertowego.  

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy Ogłoszenia  

W ww. dokumencie, Zamawiający w rozdziale 8 wymaga złożenia wraz z ofertą: 
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Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce 

 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez powyższy zapis dopuszcza również możliwość 

przedłożenia powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych o 

wprowadzeniu danego wyrobu.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o wyrobach medycznych) wymóg dokonania 

zgłoszenia nie dotyczy dystrybutorów, którzy mają obowiązek dokonania powiadomienia. 

Praktycznie wszyscy potencjalni wykonawcy oferujący urządzenie będące przedmiotem 

zamówienia mają status „dystrybutora”. 

 

Odpowiedź: TAK, potwierdzamy.  

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy Ogłoszenia 

W rozdziale 8 Zamawiający wymaga załączenia do oferty: 

 

Dokument potwierdzający, że urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie 

RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych;  

Prosimy o usunięcie powyższego zapisu.  

Zamawiający w pkt. 1a) i 1b) rozdziału nr 8, wymaga już dokumentów, które potwierdzają, że 

urządzenie jest dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.  

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie jaki konkretnie dokument 

wykonawcy mają załączyć do oferty.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią w pyt. 2  

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy Ogłoszenia 

Zamawiający w pkt. 13.7 rozdziału 13 wymaga: 

 

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla zadania nr 2 

finansowanego ze środków własnych SPZOZ w Mławie w wysokości 2% wartości brutto umowy.  

 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wysokość 2% wartości brutto umowy dotyczy wartości 

określonej dla zadania nr 2 a nie dla całego (zad. nr 1 + zad. nr 2) przedmiotu zamówienia będącego 

przedmiotem postępowania.  

 

Odpowiedź: Zmawiający dokonuje zmiany, z uwagi na zmianę kar umownych tj.                     

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla zadania nr 1 i 

2 przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości brutto umowy.  

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy zał. nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne 

Punkt 175 ww. załącznika brzmi: 

 

175. 

Karty katalogowe lub foldery lub 

ulotki informacyjne lub karty 

techniczne w języku polskim lub 

angielskim zawierające opis 

oferowanego rezonansu 

magnetycznego 

Tak  Bez oceny 
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Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wykonawcy nie mają obowiązku załączania do oferty 

wskazanych w powyższym punkcie dokumentów.  

W przypadku konieczności ich przedłożenia prosimy o potwierdzenie, że względu na fakt, że żaden 

z producentów urządzeń nie tworzy dokumentacji (folderów, katalogów itp.), która potwierdzałaby 

wszystkie parametry techniczne opisywane przez Zamawiających, wykonawcy mogą potwierdzić 

nie występujący ww. dokumentach, parametr lub funkcjonalność przedmiotu zamówienia, np. 

oświadczeniem autoryzowanego dystrybutora lub oświadczeniem własnym wykonawcy.  

Odpowiedź: Potwierdzamy  

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy 

Zamawiający w art. 6 ust. 2b) napisał: 

 

Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, do: 

• wymiany urządzenia na nowe w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę powyższego zapisu i nadanie mu następującego 

brzmienia: 

 

Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji, do: 

wymiany podzespołu na nowy w przypadku trzykrotnej jego naprawy 

 

System rezonansu magnetycznego będący przedmiotem zamówienia jest urządzeniem złożonym z 

wielu podzespołów, które w przypadku awarii w wielu przypadkach są niejako „z automatu” 

wymieniane na nowe. Wymóg, aby wymieniać całe urządzenie w przypadku trzykrotnej naprawy 

tego samego elementu jest wymogiem nie uzasadnionym. W praktyce, pozostawienie zapisu w 

obecnym kształcie mogłoby skutkować wymianą całego urządzenia wartego kilka milionów 

złotych, np. z powodu trzykrotnej naprawy jednego z przycisków. Ponadto, aby móc wypełnić 

postanowienia umowy wykonawca musiałby de facto mieć „na magazynie” przez cały okres 

gwarancji drugi gotowy aparat w określonej konfiguracji, który „w razie czego” mógłby dostarczyć. 

Konieczność ustanowienia takiego „zabezpieczenia” z całą pewnością musiałaby znaleźć 

odzwierciedlenie w cenie oferty.    

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany na następującą: Wykonawca zobowiązuje się w 

okresie gwarancji, do: wymiany podzespołu na nowy w przypadku trzykrotnej jego naprawy 

 

Pytanie nr 7 

Dotyczy zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy 

W art. 9 ww. dokumentu Zamawiający określił sposób naliczania oraz wysokość kar umownych. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę części zapisów i nadanie im następującego brzmienia: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:  

a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 5.000 zł. za każdy dzień 

opóźnienia za pierwsze 30 dni.  

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 

rękojmi – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Czas opóźnienia liczony będzie 

od następnego dnia od terminu ustalonego na usuniecie wad. Licząc od 31 dnia za 

opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1.500,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia.  

Odpowiedź: Modyfikacja zapisu wg treści jn. przy czym zamawiający zwraca uwagę na 

zapisy artykułu 9 ust. 2 dot. odszkodowania  

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:  
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a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 5.000 zł. za każdy dzień 

opóźnienia za pierwsze 30 dni, za kolejne 15 dni (tj. 31 do 45 dni)  20.000 zł za każdy 

dzień. 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i 

rękojmi – w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Czas opóźnienia liczony 

będzie od następnego dnia od terminu ustalonego na usuniecie wad. Licząc od 31 dnia 

za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1.500,00 zł za każdy 

dzień opóźnienia. 

 

 

Pytanie nr 8 

Dotyczy zał. nr 3 Istotne postanowienia umowy 

Zamawiający w art. 14 opisał warunki ubezpieczenia realizowanego przedmiotu zamówienia. 

Ze względu na fakt, że przedmiot zamówienia jest podzielony na dwa zadania, uprzejmie prosimy                      

o możliwość przedłożenia dwóch polis ubezpieczeniowych (wykonawca i podwykonawca), których 

suma odpowiadałaby wartości wynagrodzenia brutto.   

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę  

 

           

 

 

 
  


