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Warszawa, 11.01.2023 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości zamówienia 

nieprzekraczającej progów unijnych tj. 215 000 euro, prowadzonego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275  pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na 

świadczenie usług serwisowych dla fantomu pomiarowego ArcCheck wraz z aktualizacją 

oprogramowania SNC Patient. 

Nr sprawy: TP-303/22/DW 

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ. 
 

 Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U.2022, poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły 

zapytania do treści SWZ.  

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający 
wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ 
lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, 
dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla 
oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku, gdy: 
1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie 

należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi, 
2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym 

zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ. 
 

Pytanie nr 1   

Wnioskujemy o zmianę określenia przedmiotu zamówienia na następującą: 
„Świadczenie gwarancyjnych usług serwisowych dla fantomu pomiarowego ArcCheck wraz z 
aktualizacją oprogramowania SNC Patient”. 
Wnioskujemy również o dokonanie przez Zamawiającego adekwatnych zmian w całej treści SWZ 
wynikających z uwzględnienia wnioskowanego przez nas powyżej określenia przedmiotu zamówienia. 
Uzasadnienie: 
W trakcie tzw. badania rynku prowadzonego przez Zamawiającego nasza firma przekazała 
Zamawiającemu informację handlową o produkcie, który wraz z jego producentem posiadamy w 
swojej ofercie. 
W informacji tej wskazaliśmy, że produkt, który możemy zaoferować w przypadku zainteresowania 
nim przez Zamawiającego obejmuje: 
1. Odnowienie gwarancji na urządzenie ArcCHECK nr seryjny 1222300ZDW-205998010, model 
1220 wraz z insertem Cavity Plug nr seryjny 1220000-1ZAP-4388001, której ważność wygasła. 
2. Udzielenie dalszej gwarancji na wariantowe okresy wskazane w naszej informacji handlowej. 
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3. Uaktualnianie oprogramowania SNC Patient do aktualnej dostępnej wersji przez cały okres 
objęty wydłużoną gwarancją. 
Tymczasem Zamawiający, jako element przedmiotu zamówienia wskazał „świadczenie 
pogwarancyjnych usług serwisowych”, a nie jak proponowaliśmy w naszej informacji handlowej tj. w 
sposób określony w punktach 1 i 2 powyżej. Natomiast takiego produktu, jaki został określony przez 
Zamawiającego, jako przedmiot zamówienia ani nasza firma, ani producent urządzenia ArcCHECK 
oraz oprogramowania SNC Patient nie posiadamy w swoich ofertach. 
 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na wnioskowaną zmianę treści SWZ, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w tym również załączników do SWZ w ten sposób, że wykreśla 

słowo „pogwarancyjne”. 

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – treść po zmianie jak niżej: 

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług serwisowych dla fantomu pomiarowego ArcCheck  

wraz z aktualizacją oprogramowania SNC Patient. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, INFORMACJA O PODZIALE ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej w celu utrzymania w pełnej 
sprawności urządzenia tj. fantomu pomiarowego ArcCheck wraz z insertem Cavity Plug oraz 
dostarczenie i instalacja aktualizacji oprogramowania SNC Patient. Szczegółowy Opis przedmiotu 
zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ. 

2. (…) 

3. (…) 

Przedmiot zamówienia Kod CPV Nazwa CPV 

Aktualizacja 

oprogramowania SNC 

Patient do obsługi 

fantomu pomiarowego 

ArcCheck 

48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy 

informatyczne 

Usługa serwisowa 

fantomu pomiarowego 

ArcCheck 

50.41.00.00 - 2 usługi w zakresie napraw i konserwacji 

aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej   

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I TERMIN PŁATNOŚCI 

 

1. Termin wykonania zamówienia: 
Świadczenie usług serwisowych oraz aktualizacja oprogramowania SNC Patient do 

najnowszej dostępnej wersji przez okres 48 miesięcy liczony od dnia zawarcia umowy ale nie 

dłużej niż do dnia 31.12.2026 r.,  

2. (...) 

 

 

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB 

ZASTRZEŻENIA W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

ZASTRZEŻENIA W ZAKRESIE OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA ZADAŃ 
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Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie  
przez wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP. 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, 
zgodnie z art. 60 i art. 121 PZP. 
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP. 
Zgodnie z art. 95 PZP Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia 
czynności związane z realizacją napraw w ramach świadczonych usług serwisowych, opisanych w 
załączniku nr 3 SWZ (OPZ), były zatrudnione przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie 
stosunku pracy na zasadach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy. Osoby te mają być zatrudnione nieprzerwanie przez cały okres wykonywania ww. czynności w 
ramach realizacji przedmiotu zamówienia.  
(…) 

 

Załączniki do SWZ, których treść ulega zmianie tj. Zamawiający wykreśla słowo „pogwarancyjne”: 

1) Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy; 
2) Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy; 
3) Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); 
4) Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia; 
5) Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
6) Załącznik nr 6 do SWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (Zał. do 

projektowanych postanowień umowy); 
 

Wyżej wymiennie załączniki do SWZ po zmianie treści, w załączeniu do niniejszego pisma. 

 

Pytanie nr 2: 
Dotyczy Rozdziału XXV SWZ SPOSÓB OBLICZENIA CENY, Załącznika nr 2 do SWZ (Formularz cenowy) 
oraz Załącznika nr 5 do SWZ (Wzór umowy): 
Wnioskujemy o zmianę sposobu obliczania ceny oraz formy zapłaty wynagrodzenia z dotychczasowej 
tj. ryczałtowej na jednorazową płatność po zrealizowaniu dostawy, instalacji przedmiotu zamówienia 
oraz wystawienia karty gwarancyjnej na urządzenie ArcCHECK na okres objęty umową. 
Uzasadnienie: 
Zaproponowany przez Zamawiającego sposób obliczania ceny oraz formy zapłaty wynagrodzenia w 
postaci 48 miesięcznych rat jest dla nas nieakceptowalny z wielu względów, z których niektóre to: 
1. Za produkt, który zamierzamy dostarczyć Zamawiającemu, nasza firma będzie zobowiązana 
zapłacić należność jego producentowi w całości, niezwłocznie po jego otrzymaniu, a nie w 48 ratach 
miesięcznych, jak to zaproponował Zamawiający dla płatności dla Wykonawcy. 
2. Zamawiający, po podpisaniu umowy oraz dostarczeniu przez nas aktualizacji 
oprogramowania oraz nowej karty gwarancyjnej na urządzenie ArcCHECK, będzie miał 
zagwarantowane wszelkie prawa wynikające z umowy, tak jak były one zagwarantowane w umowie 
Nr 1265/2015 z dnia 17.11.2015 r. na dostawę urządzenia ArcCHECK. 
3. Proponowana przez Zmawiającego forma płatności w postaci ryczałtu (48 miesięcznych rat) 
wymagałaby uwzględnienia przez nas w cenie ofertowej m.in. prognoz inflacyjnych na okres 
przyszłych 48 miesięcy. W takim przypadku cena, zaoferowana przez nas w przedmiotowym 
postępowaniu,  musiałaby być znacznie wyższa od ceny wskazanej w naszej informacji handlowej , 
która nie uwzględniała proponowanej przez Zamawiającego ryczałtowej formy płatności. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie nr 3: 
W przypadku pozytywnego ustosunkowania się Zamawiającego do naszych dotychczasowych 
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (Pytanie Nr 1 i Nr 2), które mają dla nas kluczowe znaczenie, SWZ 
do przedmiotowego postępowania, będzie wymagało naszym zdaniem licznych i obszernych zmian. 



4 
 

W naszej ocenie, ich szczegółowe wnioskowanie przez nas, będzie miało uzasadnienie i sens, tylko w 
przypadku pozytywnego ustosunkowania się Zamawiającego do naszych pytań Nr 1 i Nr 2.  
Prosimy więc o wyjaśnienie, czy Zamawiający odniesie się do tych naszych ewentualnych, dalszych 
pytań, jeśli wpłyną one do Zamawiającego po ustawowym terminie na ich zgłaszanie? 
 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ Rozdz. XVII pkt. 5 tj.: 

5. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa  
w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 
terminu składania ofert. 

   

 

Pozostałe zapisy w SWZ bez zmian. 

W załączeniu do niniejszych Wyśnień i zmiany treści SWZ wskazane w treści pisma załączniki po 
zmianie treści w związku z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią oraz ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia o zamówieniu. 
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