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Oznaczenie sprawy: 9/21/ZP/PN 

Tychy, 09-02-2022 
 

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 
Dotyczy- postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Usługa serwisowania aparatów: 
1. Tomograf komputerowy GE REVOLUTION EVO 64 ze stacją serwerową, 2. Rezonans Magnetyczny MR INGENIA 
1,5 T wraz ze stacją opisową Intellispace Portal, Nr postępowania: 9/21/ZP/PN 

 
Odpowiedź na zadane pytania  

Modyfikacja SWZ 
 

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje,                    
że w niniejszym postępowaniu udziela odpowiedzi na zadane pytania i dokonuje modyfikacji treści SWZ: 

 
I Pytania dotyczące SWZ oraz wzoru umowy 
1. Pytanie  

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach poniższego punktu załącznika nr 10: 
a) „Aktualizacja do najnowszej wersji software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu oprogramowania                  

i narzędzi zalecanych przez wytwórcę urządzeń medycznych zarówno na aparacie jak i stacjach opisowych.” 
Mamy rozumieć wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego  i aplikacyjnego na 
tomografie i na stacjach opisowych (innych niż FMI) w ramach tej samej wersji oprogramowania? Chcemy 
zaznaczyć, iż instalacja nowej wersji software’u systemowego wiążę się  z dodatkowymi bardzo znacznymi kosztami 
i podniesie wycenę.  
Odpowiedź: 
Aktualizacje mają obejmować zalecane przez producenta dodatki w ramach tej samej wersji oprogramowania. 
 
2. Pytanie  

Do umowy paragraf 7 „gwarancja” 
Prosimy o zmianę poniższego zapisu  
„Po pierwszej nieskutecznej próbie naprawy części w ramach gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest wymienić tę 
część na nową.” na: 
 „Po drugiej nieskutecznej próbie naprawy części w ramach gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest wymienić tę 
część na nową” Podkreślamy, iż wprowadzenie takiego zapisu skutkować może podniesieniem ceny oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów ww. zakresie. 
 
3. Pytanie  

Do załącznika numer 10 przedmiot Zamówienia - nowy AW serwer „Obsługa wielu instalacji GSI Viewer” 
Prosimy o informację czy klient wymaga powyższej funkcjonalności? Funkcjonalność ta wymaga zakupu 
dodatkowych licencji co znacząco podwyższy wycenę. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający rezygnuje z powyższej funkcjonalności. 
 
II Pytania dotyczące wzoru umowy 

4. Pytanie  
BHP 
W przypadku wizyt u Zamawiającego, współpraca Zamawiającego w kwestiach bhp jest kluczowa.                 
Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie do postanowień wzoru umowy 4.1 i wzoru umowy 4.2 postanowienia              
z odpowiednim obowiązkiem Zamawiającego w tym zakresie: 
„Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia właściwych warunków 
bezpieczeństwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji usług, w tym:  
a) podjęcia wszelkich kroków mających na celu zapobieżenie przekazaniu czynników zakaźnych przenoszonych 
poprzez krew i/lub płyny ustrojowe;  
b) przestrzegania norm postępowania obowiązujących w przypadku zdarzeń dotyczących narażenia na kontakt            
z krwią lub płynami ustrojowymi, 
c) podjęcia kroków wymaganych w instrukcji urządzenia (w szczególności dezynfekcji sprzętu przed kontaktem             
z personelem Wykonawcy i potwierdzenia tego piśmie na prośbę Wykonawcy)”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadzi zapis: 
„Zamawiający jest zobowiązany do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia właściwych warunków 
bezpieczeństwa personelowi Wykonawcy, w trakcie realizacji usług, w tym:  
a) podjęcia niezbędnych kroków mających na celu zapobieżenie przekazaniu czynników zakaźnych przenoszonych 
poprzez krew i/lub płyny ustrojowe;  
b) przestrzegania norm postępowania obowiązujących w przypadku zdarzeń dotyczących narażenia na kontakt            
z krwią lub płynami ustrojowymi, 
c) podjęcia kroków wymaganych w instrukcji urządzenia (w szczególności dezynfekcji sprzętu przed kontaktem             
z personelem Wykonawcy i potwierdzenia tego piśmie na prośbę Wykonawcy)”? 
 

5.  Pytanie 
Instrukcje i zalecenia producenta 
Do: wzoru umowy 4.1 i wzoru umowy 4.2 
Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest 
kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia 
serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem.  
Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca oraz Zamawiający będą zobowiązani do stosowania się do 
najnowszych wymagań producentów (wytwórców) i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu będącego 
przedmiotem umowy i wykonania umowy zgodnie z nimi? 
Odpowiedź:   
Zamawiający potwierdza, jednakże do dokonywania bieżących aktualizacji obliguje Wykonawcę. 
 

6. Pytanie  
Gwarancja jakości: 
§ 7 wzoru umowy 4.1 i wzoru umowy 4.2  - gwarancja dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju 
niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia 
sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowane została okolicznościami siły wyższej, normalnego 
zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu 
usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka 
po stronie Wykonawcy. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia, precyzującego w/w okoliczności, który odzwierciedla 
przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:  
„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:  
a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;  
b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób 
trzecich i wywołane nimi wady;  



 

 

c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne 
nieuprawnione osoby);  
d. jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;  
e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź,  
f. normalnego zużycia wymienionych części 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadzi postanowienia zaproponowane przez Wykonawcę  
 
7. Pytanie 
Rękojmia 
§ 7 ust. 8 wzoru umowy 4.1 i wzoru umowy 4.2 - Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją 
niedostosowaną do specyfiki rynku serwisu urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się 
ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji na lepszych i dogodniejszych 
dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zmianę 
postanowienia w § 7 ust. 8 wzoru umowy 4.1 i wzoru umowy 4.2 i wskazanie, że uprawnienie do odstąpienia  od 
umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu 
przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie 
Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę 
wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość 
jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi powinno więc odpowiadać okresowi udzielanej rękojmi.  
Dodatkowo wskazujemy, że zastosowanie instytucji rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego, co – z uwagi na charakter umowy – jest niekorzystne i niecelowe również dla 
Zamawiającego. W związku z  tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie 
rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie 
stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy wobec tego zmianę 
postanowienia w § 7 ust. 8 wzoru umowy 4.1 i wzoru umowy 4.2 w następujący sposób: 
„Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania uprawnień 
z rękojmi – na zasadach ogólnych, z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany 
 

8. Pytanie 
Siła Wyższa: 
Z uwagi brak regulacji dot. siły wyższej projektowanych postanowieniach wzoru umowy 4.1 i wzoru umowy 4.2 
proponujemy dodanie następujących postanowień:  
„1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, tj. przez okoliczności 
nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w 
szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany nadzwyczajne, zagrożenia 
epidemicznego lub epidemii, itp.  
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania 
siły wyższej.  
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać 
zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie 
określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w 
celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane postanowienia 
 

9. Pytanie  
Kary umowne  
Limit Kar Umownych 
§ 9 ust 11 wzoru umowy 4.1 i  § 9 ust 10 wzoru umowy 4.2  - Zwracamy uwagę, że limitu kar ustalony na poziomie 
50% wynagrodzenia wykonawcy może doprowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne 
jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące 
kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia 



 

 

zasady proporcjonalności. Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łącznej maksymalnej 
wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco 
wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie 50% wynagrodzenia Wykonawcy w naszej ocenie jest sprzeczne              
z celem tego postanowienia.  
W związku z tym, proponujemy zmianę i określenie limitu kar umownych w § 9 ust 11 wzoru umowy 4.1 i  § 9 ust 
10 wzoru umowy 4.2   do wysokości 20 % wartości wynagrodzenia wykonawcy, co umożliwi również wykonawcom 
właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający ustala limit kar umownych dla wzoru umowy 4.1 i 4.2 do wysokości 30%. 
 

10. Pytanie  
Odstąpienie 
W odniesieniu do par. §11 ust. 3 i 4 wzoru umowy 4.1 oraz § 11 ust. 4 wzoru umowy 4.2 Umowy – Rozwiązanie 
umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest 
dodatkowo powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej. Mając na względzie ogólne sformułowanie 
podstaw do takiego odstąpienia z winy Wykonawcy, przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po 
stronie wykonawcy które nie znajduje obiektywnego uzasadnienia. Proponujemy, aby przed odstąpieniem 
Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem rozwiązania ze skutkiem 
natychmiastowym od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka.  
Proponujemy zatem dodanie następujących postanowień w obu umowach: 
§11 ust. wzoru umowy 4.1: „Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego na podstawie § 11 ust 3 i 4. Umowy 
powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do rozwiązania Zamawiający od umowy lub ich 
skutków, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni.”  
§11 ust. wzoru umowy 4.2: „Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego na podstawie § 11 ust 4 Umowy powinno 
zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do rozwiązania Zamawiający od umowy lub ich skutków, 
w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 5 dni.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadzi następujące zapisy:  
§11 ust. wzoru umowy 4.1: „Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego na podstawie § 11 ust 3 i 4. Umowy 
powinno zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy, w wyznaczonym w 
wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 2 dni.”  
§11 ust. wzoru umowy 4.2: „Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego na podstawie § 11 ust 4 Umowy powinno 
zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy, w wyznaczonym w 
wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 2 dni.” 
 

11. Pytanie  
Potrącenie kar umownych 
Prosimy o usunięcie postanowienia § 9 ust. 13 wzoru umowy 4.1 i § 9 ust. 12 wzoru umowy 4.2 uprawniającego 
Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.  
Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.   
Wskazujemy, ponadto zwracamy uwagę, iż w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 przepisy prawa wprost 
zakazują Zamawiającemu dokonywania tego typu potrąceń. Bowien zgodnie z art. 15r¹ ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 
dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej 
zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne                                  
z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia                               
z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, 
nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 
Odpowiedź: 



 

 

Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany 
 

12. Pytanie  
Wykonanie zastępcze 
  § 4  ust. 8 wzoru umowy 4.1  oraz § 4  ust. 13 i ust. 14 wzoru umowy 4.2  - W przypadku wadliwego lub 
nieterminowego realizowania przedmiotu umowy zasadnym jest w pierwszej kolejności wezwanie Wykonawcy do 
wykonania swoich obowiązków a dopiero po odmowie wykonania lub ponownym niewykonaniu zastosowanie 
zlecenia interwencyjnego, zwłaszcza, że Zamawiający łączy to dodatkowo z karą umowną za nieterminową 
realizację Umowy. Takie postanowienie może prowadzić do powstania nieuzasadnionych korzyści po stronie 
Zamawiającego, nakłada dodatkowe ryzyko na Wykonawcę i tym samym narusza równowagę stron.  
Ponadto, w przypadku zlecenia wykonania zastępczego innemu podmiotowi ten podmiot jako profesjonalista 
będzie ponosił odpowiedzialność wobec zamawiającego za realizację zlecenia. Niewłaściwym jest nakładanie na 
wykonawcę obowiązku ponoszenia ryzyka w tym zakresie, dlatego prosimy o wykreślenie odniesienia do „ryzyka” 
w § 4  ust. 13 i ust. 14 wzoru umowy 4.2. 
W związku z powyższym proponujemy wobec tego zmianę: 
 § 4  ust. 8 wzoru umowy 4.1 w następujący sposób: 
„W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania usługi z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy lub bezpodstawnej odmowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania umowy lub 
prawidłowej je realizacji, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych. Po 
ponownym nieprzystąpieniu do wykonaniu usługi lub jej ponownie wadliwym wykonaniu Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zlecenia naprawy innej firmie, na koszt  Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający będzie 
uprawniony do pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy  o koszty wykonania usługi przez innego wykonawcę.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokona proponowanej zmiany. 
 

13. Pytanie: 
oraz zmianę  § 4  ust. 13 i ust. 14 wzoru umowy 4.2 w następujący sposób: 
§ 4  ust. 13 wzoru umowy 4.2: 
„W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do wykonania usługi planowanego przeglądu okresowego w terminie 
wynikającym z zaleceń producenta lub z umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub bezpodstawnej 
odmowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania umowy lub prawidłowej je realizacji, wyznaczając 
Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych. Po ponownym nieprzystąpieniu do wykonaniu 
usługi lub jej ponownie wadliwym wykonaniu Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia naprawy innej firmie, na 
koszt  Wykonawcy, niezależnie odprawa nałożenia kary umownej na wykonawcę” 
§ 4  ust. 14 wzoru umowy 4.2: 
„W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy w wyznaczonym terminie do wykonania usługi naprawy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy lub bezpodstawnej odmowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania 
umowy lub prawidłowej je realizacji, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych. 
Po ponownym nieprzystąpieniu do wykonaniu usługi lub jej ponownie wadliwym wykonaniu Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zlecenia naprawy innej firmie, na koszt  Wykonawcy. niezależnie odprawa nałożenia kary 
umownej na wykonawcę” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokona zmiany 
 
 
III Pytania dotyczące umowy powierzenia danych osobowych 

14. Pytanie  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na zgłoszenie naruszenia do 72 godzin, o czym mowa w §3 ust. 
1 lit. G umowy powierzenia? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

15. Pytanie  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na potwierdzenie usunięcia wszelkich danych i ich kopii do 30 
dni od dnia rozwiązania Umowy podstawowej, o czym mowa w §3 ust. 2 lit. C umowy powierzenia? 



 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 

16. Pytanie  
 dotyczy Pakietów nr 1 oraz 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty przez Wykonawcę nieposiadającego certyfikatów szkoleniowych 
wystawionych przez producenta ale posiadającego certyfikaty szkoleniowe wystawione przez podmiot posiadający 
wdrożony system zarządzania jakością ISO 13485, który stanowi potwierdzenie stosowania tych samych 
standardów co producent? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty przez  Wykonawcę posiadającego certyfikaty szkoleniowe 
wystawione przed podmiot posiadający wdrożony system zarzadzania jakością ISO 13 485.  
 

17. Pytanie 
dotyczy Załącznika nr 1 
Wnosimy, aby Zamawiający rozdzielił, tj. podał jako osobne pozycje w formularzu ofertowym oraz arkuszu 
cenowym pozycję rezonansu Ingenia 1.5T oraz stacji opisowej Intellispace Portal, tak aby można było podać dwie 
oddzielne kwoty za ich obsługę serwisową. 
Prośbę swą motywujemy tym, iż są to dwa odrębne systemy (mogące pracować oddzielnie) o odmiennym sposobie 
serwisowania. System Intellispace Portal jest typowo systemem informatycznych, ponadto jego wsparcie przez 
producenta dla tej wersji systemu jest już zakończony. Odbywa się głównie zdalnie poprzez sieć. W przypadku, jeśli 
nie będzie możliwe jego naprawienie, zaistnieje konieczność wyłączenia tego systemu z umowy serwisowej                         
z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia. Dlatego konieczne jest przedstawienie ceny oddzielnie dla stacji                     
i rezonansu. 
Odpowiedź: 
Nie ma możliwości  rozdzielenia. 
 

18. Pytanie 
 dotyczy Załącznika nr 4.2  
Wnosimy, aby Zamawiający wprowadził do umowy zapis o możliwości wyłączenia stacji opisowej Intellispace Portal 
z umowy serwisowej w przypadku, gdy nie będzie możliwa jego naprawa, z jednoczesnym obniżeniem 
wynagrodzenia lub alternatywnie wyłączył stację Intellispace Portal całkowicie z obsługi serwisowej już teraz na 
etapie postępowania. Bez tego Wykonawca nie będzie mógł złożyć oferty ze względu na ryzyko niewywiązania się             
z umowy. Ponadto Producent rekomenduje upgrade tj. aktualizację oprogramowania i sprzętu w celu zachowania 
możliwości ciągłej pracy na tym systemie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.  
 

19. Pytanie:  
dotyczy Załącznika nr 4.2 
Zamawiający w §3 ust.1 wzoru umowy mówi, iż części zamienne nie są przedmiotem zamówienia, a będą 
przedmiotem odrębnego zlecenia, na podstawie oferty cenowej. Stoi to w sprzeczności z innymi zapisami umowy 
§1 ust. 5.4 (l (także w zał. nr 11 punkt. 4 zakres czynności serwisowych) oraz §4 ust. 3, gdzie Zamawiający w ramach 
umowy wymaga, aby części były wymieniane. Wnosimy o doprecyzowanie i odpowiednie zapisy w umowie. 
Odpowiedź: 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie części zamiennych, jednak nie w ramach wynagrodzenia 
ryczałtowego ale na podstawie odrębnej oferty cenowej. Obecne zapisy umowy zobowiązują więc Wykonawcę 
do zapewnienia części zamiennych jednak za dodatkowym wynagrodzeniem zgodnie z § 4 ust. 9. 
 
 

20. Pytanie: 
dotyczy Załącznika nr 4.2 
Wnosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie we wzorze umowy, gdyż Zamawiający w §1 ust. 4 lit.l (także w zał. nr 11 
punkt. I.14) wymaga, aby Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia dostarczał ciekły hel do poziomu 
zgodnego z zaleceniem producenta. Czy Wykonawca ma skalkulować w ramach oferty dolewki helu, które mogą 



 

 

być konieczne przy naturalnym użytkowaniu, bądź w przypadku niekontrolowanego wyrzutu helu, czy dolewki 
takie mają być przedmiotem oddzielnej oferty cenowej? 
Pytanie jest o tyle zasadne, gdyż ceny helu ulegają częstym zmianom, szczególnie w okresie 3 lat mogą się zmieniać 
w bliżej nieokreślony sposób i Wykonawca musiałby skalkulować ryzyko dostarczania helu do poziomu zalecanego 
przez producenta. 
Odpowiedź:  
Dostawę ciekłego helu należy potraktować jak usługę wymiany części, po określeniu ilości Wykonawca 
przedstawi ofertę kosztową do akceptacji Zamawiającego. 
 

21. Pytanie:  
dotyczy Załącznika nr 4.2 
Wnosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie we wzorze umowy, gdyż Zamawiający w §1 ust. 5.1 lit.g (także w zał. Nr 
11 punkt 1.g) wymaga, aby w ramach przeglądu wymieniać części ulegające amortyzacji. Czy Zamawiającemu 
chodzi o wymianę części zamiennych, które są wymagane w ramach przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniem 
producenta i instrukcja serwisową? Wyjaśniając producent nie wymaga wymiany części zamiennych podczas 
standardowych przeglądów technicznych. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wykreśla podpunkt g) z punktu 1 w zał. nr 11 
 

22. Pytanie: 
dotyczy Załącznika nr 4.2 
W celu uniknięcia nieporozumień, wnosimy o usunięcie zapisu §3 ust. 2.4. Wykonawca domniema, że części 
zamienne mają być przedmiotem oddzielnego zamówienia na podstawie akceptacji oferty. Podczas standardowych 
przeglądów technicznych nie wymienia się części zamiennych, chyba że zalecana jest wymiana elementów głowicy 
chłodzącej, a konieczność wymiany tych podzespołów stwierdza inżynier na podstawie ich zużycia. Nie zawsze jest 
to konieczne, a remont głowicy dokonuje się co kilka lat, jeśli do tej pory remont głowicy nie był wykonany, 
prawdopodobnie będzie konieczność wykonania go w tym roku. 
Odpowiedź:  
Brak zgody na usunięcie zapisu. 
 

23. Pytanie:  
dotyczy Załącznika nr 4.2/Załącznika nr 1 
Wnosimy o doprecyzowanie i odpowiedź, czy Wykonawca ma skalkulować części zamienne związane z remontem 
głowicy? 
Odpowiedź:  
Wykonawca ma skalkulować remont głowicy. 
 

24. Pytanie: 
dotyczy Załącznika nr 4.2 
We wzorze umowy oraz w załączniku nr 11 Zamawiający pisze o szkoleniach aplikacyjnych. Aby Wykonawca mógł 
skalkulować dodatkowe koszty szkoleń, przeprowadzonych przez naszych specjalistów aplikacyjnych, wnosimy                
o podanie ile godzin szkoleń, w ilu blokach/dniach i dla ilu użytkowników takie szkolenia mają być 
przeprowadzone. 
Odpowiedź: 
Dotyczy pakietu 1: 1- dniowe szkolenie na miejscu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, oraz możliwość zdalnych 
szkoleń on-line w ilości 8 godzin, z możliwością podziału w jednostkach godzinnych pomiędzy różne dni,              
w przeciągu min. 12 miesięcy. 
 

25. Pytanie: 
dotyczy SWZ (zdolność techniczna i zawodowa) 
Czy inżynierowie Wykonawcy w ramach wykonywania usług i w celu jasnej komunikacji z użytkownikiem mają 
posługiwać się językiem polskim? 
Odpowiedź: 
Tak 
 



 

 

 
26. Pytanie: 

dotyczy SWZ (zdolność techniczna i zawodowa)  
Czy celu ochrony interesów Zamawiającego, a przede wszystkim mając w trosce należyte wykonanie usług, 
bezpieczeństwo pacjentów i personelu, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który nie będzie 
autoryzowanym Wykonawcą, posiadania:  
- aktualnych instrukcji serwisowych w wersji elektronicznej i papierowej  
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie będzie wymagał. 
 
- umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania kluczami i/lub kodami serwisowymi w zakresie 
umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający będzie wymagał. 
 
- umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania dokumentacją techniczną Wytwórcy (instrukcje serwisowe, 
procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: 
 Tak, Zamawiający będzie wymagał. 
 
 

27. Pytanie: 
dotyczy Załącznika nr 4.2 
W celu ochrony interesów Zamawiającego i należytego wykonania umowy czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
uzupełnienie wzoru umowy następującym zapisem: 
Zamawiający ma prawo zweryfikować prawidłowość i należyte wykonanie usług poprzez zwrócenie się do 
producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, celem wydania orzeczenia technicznego. Jeśli orzeczenie 
techniczne potwierdzi wykonanie usług niezgodnie z wymaganiami producenta, Zamawiający ma prawo obciążyć 
Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% wartości umowy wraz z jednoczesną możliwością rozwiązania umowy 
z winy Wykonawcy. Powyższe nie zwalnia Zamawiającego z ubiegania się dodatkowego odszkodowania w celu 
zadośćuczynienia poniesionej szkody. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadzi zapisu. 
 

28. Pytanie: 
dotyczy SWZ (podstawy wykluczenia z postępowania) 
Mając na względzie interes Zamawiającego w wyborze oferty rzetelnego i wiarygodnego Wykonawcy, dającego 
rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uczciwą konkurencję, prosimy Zamawiającego                       
o potwierdzenie, że w postępowaniu mają zastosowanie przesłanki wykluczenia Wykonawcy zawarte w art. 109 
ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz 
wprowadzenie do SWZ zapisu: 
„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. art. 109 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach 
określonych w art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane 
w art. 110 ust. 2 Pzp. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 
2 Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
zamawiający wyklucza wykonawcę.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokona zmiany. 
 

29. Pytanie: 
dotyczy Załącznika nr 4.2 



 

 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody 
rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na 
uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 
ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest 
ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych 
zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §…umowy.” Zaproponowana przez nas treść 
ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności 
odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku 
ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadzi zapisu 
 

30. Pytanie: 
dotyczy Załącznika nr 4.2 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne              
i prawne Przedmiotu Umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

31. Pytanie: 
dotyczy Załącznika nr 4.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących Prawa własności intelektualnej                 
i przemysłowej: 
a. W przypadku wymiany części zamiennych 
(1) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji 
co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku 
nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb 
opisany poniżej w pkt. (2). 
(2) Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie 
świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda. 
b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego 
wyboru, do 
(i) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części 
(ii) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub 
(iii) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nieprzekraczającej 
trzykrotności wartości brutto umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wprowadzi zapisu. 
 

32. Pytanie: 
dotyczy Załącznika nr 4.2 
Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19, Zamawiający wyrazi zgodę na 
wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z 
powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, 
opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia, przerwania 
łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać usługe serwisową? 
Odpowiedź: 
Zamawiający w wymienionych sytuacjach będzie stosował zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
 

33. Pytanie: 
dotyczy Załącznika nr 4.2 
Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne                             
i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień                           



 

 

w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub 
importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu 
opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, 
który może wykonać serwis. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści § wzoru umowy 
Odpowiedź: 
Zamawiający zwraca uwagę, że kary umowne zastrzeżono za zwłokę w wykonaniu obowiązków umownych. 
Ponadto Zamawiający w wymienionych sytuacjach będzie stosował zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
 

34. Pytanie: 
dotyczy Załącznika nr 4.2 
Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że odstąpienie od umowy 
będzie zasadne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu 
terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi 
dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia                             
w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może 
wykonać serwis. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zwraca uwagę, że kary umowne zastrzeżono za zwłokę w wykonaniu obowiązków umownych. 
Ponadto Zamawiający w wymienionych sytuacjach będzie stosował zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
 

35. Pytanie:  
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty przez Wykonawcę nieposiadającego certyfikatów szkoleniowych 
wystawionych przez producenta ale posiadającego certyfikaty szkoleniowe wystawione przez podmiot posiadający 
wdrożony system zarządzania jakością ISO 13485, który stanowi potwierdzenie stosowania tych samych 
standardów co producent?  
Nasza firma prowadzi serwis posiadający wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, nie posiada 
jednak certyfikatów producenta. Nasi inżynierowie są przeszkoleni i posiadają imienne certyfikaty, na podstawie 
których wielokrotnie braliśmy udział w przetargach oraz rzetelnie wykonujemy usługi przeglądów i napraw sprzętu 
objętego przedmiotem zamówienia.  
Zgoda pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania poprzez możliwość złożenia ofert przez 
Wykonawców niebędących autoryzowanymi przedstawicielami producenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty przez Wykonawców posiadających certyfikat ISO 13485. 
 

36. Pytanie:  
dot. części nr 1 Dot. warunków udziału w postępowaniu - pkt. VI.2.4)a) SWZ oraz Załącznika nr 10 – pkt. I ppkt.2 i 4 
OPZ - certyfikaty producenta  
Wnosimy o modyfikację warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania personelem przeszkolonym 
przez producenta opisanego w pkt. VI.2.4)a) SWZ, z uwagi na jego niezgodność w obecnym kształcie z przepisami 
Prawa zamówień publicznych. 
 
Wskazujemy, że zgodnie z art. 112 ust. 1 PZP zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób 
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego 
wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Jednocześnie, zgodnie z 
art. 16 pkt 1) PZP, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób 
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 
W odniesieniu do powyższego wskazujemy, że wymóg, aby osoby skierowane do realizacji zamówienia były 
przeszkolone jedynie przez producenta sprzętu z jednej strony pozostaje bez związku dla oceny zdolności do 
wykonania zamówienia (szkolenie wyłącznie przez producenta nie warunkuje możliwości należytego wykonania 
zamówienia), a z drugiej utrudniający uczciwą konkurencję w postępowaniu (w praktyce to producent będzie 



 

 

decydował o tym, kto będzie mógł wykonywać zamówienie, przeprowadzając wobec inżynierów, lub nie, 
wymagane szkolenia).  
Taki tok rozumowania przedstawiła również Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie, w której rozpatrywany był 
analogiczny warunek udziału w postępowaniu, tj. w wyroku z 4 października 2019 roku, sygn. akt KIO 1859/19. W 
cytowanym orzeczeniu Izba potwierdziła, iż w sytuacji, gdy na rynku funkcjonuje kilku wykonawców serwisujących 
z powodzeniem aparaty medyczne danego producenta (a taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do niniejszego 
zamówienia), to wymóg posiadania certyfikatów wystawionych przez wytwórcę aparatu może stanowić 
bezzasadne ograniczenie konkurencji w postepowaniu. Ponadto Izba wskazała, iż art. 90 ust 4 ustawy o wyrobach 
medycznych nie stanowi ograniczenia w serwisowaniu urządzeń medycznych jedynie do podmiotów 
autoryzowanych.  
W konsekwencji, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w trosce o zachowanie zasad konkurencji oraz 
prawidłowe wykonanie zamówienia, dopuści do udziału w przetargu Wykonawców zatrudniających inżynierów 
serwisu, posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie serwisowania tomografów komputerowych GE, 
potwierdzone imiennymi certyfikatami wydanymi przez firmy szkoleniowe niezależne od producenta, jednak 
szkolącymi od wielu lat w Europie inżynierów w zakresie obsługi aparatury medycznej, jak również posiadających 
doświadczenie od co najmniej 2 lat w serwisie urządzeń medycznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty przez Wykonawców posiadających certyfikat ISO 13485. 
 

37. Pytanie nr 2 – dot. części nr 1  
Załącznika nr 10 – pkt. II – modernizacja posiadanego zestawu CT Revolution Evo o nowy AW serwer 
Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu pkt. II Załącznika nr 10 do SWZ z postępowania na świadczenie usług 
serwisu technicznego tomografu komputerowego.  
Zakres modernizacji wskazany w w/w punkcie wskazuje na możliwość wykonania go jedynie przez producenta 
aparatu, podczas gdy serwis może wykonać kilku wykonawców serwisujących z powodzeniem aparaty medyczne 
GE (a taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do niniejszego zamówienia). 
Zaznaczamy, że połączenie serwisu urządzeń medycznych z dostawą nowych stacji AW ogranicza konkurencję do 
jednego wykonawcy - firmy GE, co jest wbrew postanowieniom art. 16 ustawy Pzp, która mówi, że: 
„Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 
1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 
2) przejrzysty; 
3) proporcjonalny”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokona zmiany,  z uwagi na konstrukcję ogłoszenia publikowanego w DUUE nie ma możliwości 
wydzielania pozycji do osobnego pakietu (zmiany konstrukcji pakietów). 
 
 
Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SWZ w następujący sposób: 
 

1. VI.  Warunki udziału w postępowaniu zdolność techniczna lub zawodowa pkt 2.4.a)  otrzymuje 
brzmienie: 

,,dysponuje min. dwiema osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, posiadającymi przeszkolenie z zakresu 
serwisowania/przeglądów aparatury medycznej będącej przedmiotem zamówienia wystawione przez producenta 
lub podmiot przez niego upoważniony, lub posiadającym certyfikat ISO 13485.” 
 

2. IX Przedmiotowe środki dowodowe otrzymuje brzmienie w zakresie: 
a. Dokument potwierdzający posiadanie legalnego, aktualnego oprogramowania umożliwiające                       

w pełnym zakresie zrealizowanie przedmiotu zamówienia, tj.: umowy licencyjnej uprawniającej do 
dysponowania dokumentacją techniczną Wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres 
czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia - jeśli dotyczy; 

 
b. Dokumenty potwierdzające posiadanie legalnych, aktualnych kodów kreskowych, haseł i innych 

zabezpieczeń umożliwiających w pełnym zakresie zrealizowanie przedmiotu zamówienia, tj.: umowy 
licencyjnej uprawniającej do dysponowania kluczami i/lub kodami serwisowymi w zakresie 
umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia - jeśli dotyczy. 



 

 

 
3. XVIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty otrzymuje brzmienie 

w zakresie: 
dla pakietu nr 1 pkt b., tj.: 

b) Certyfikat (C) – (max liczba punktów w ocenianej pozycji) 20% 
-certyfikaty wystawione w przeciągu ostatnich 2 lat przez producenta lub autoryzowany podmiot, lub certyfikat  
ISO 13485 na model tomografu komputerowego będącego przedmiotem zamówienia.  
 

4. Termin składania ofert:    18-02-2022, godz. 08:00 
5. Termin otwarcia ofert:     18-02-2022, godz. 08:05 
6. Termin związania ofertą:  19-05-2022 
7. Zmianie ulega załącznik nr 1 Formularz Oferty– w załączeniu zmodyfikowany.  

 
 
Niniejsza modyfikacja i odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ są jej integralną częścią. Pozostałe zapisy 
pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania 
ofert, w tym załączników, druków i wymaganych dokumentów. 
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