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Dotyczy: odpowiedzi na pytanie do treści SIWZ w postępowaniu na „Świadczenie usług polegających 

na obsłudze serwisowej aparatów RTG”. Post. nr  A.I. 271-15/11. 
 
  

WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU 
A.I. 271-15/11 

 
 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. 
Treść pytania w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedź przedstawiamy poniżej. 
 
Pytanie 
W pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia jest napisane „Diagnozowanie usterek i wykonanie 
wszelkich zgłoszonych nieplanowanych napraw, przeprowadzenie kontroli po wykonaniu usługi”. 
W §2 pkt 1 wzoru umowy jest również napisane „Przedmiotem umowy jest pogwarancyjna obsługa 
aparatów RTG w zakresie niezbędnych napraw i konserwacji, dostarczenie wszystkich materiałów 
niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu. Szczegółowy zakres prac oraz aparatów RTG określa 
opis przedmiotu umowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy” a w §4 pkt 1 „Oprócz przeglądów, o 
których mowa w §3 Wykonawca zobowiązuje się pełnić serwis polegający na usuwaniu 
zgłaszanych awarii”. 
W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie, czy cena brutto całego zamówienia powinna 
obejmować tylko wykonanie przeglądów okresowych, a naprawy będą wykonywane na podstawie 
osobnych zleceń, czy też w cenę oferty należy oprócz przeglądów wliczyć także koszt 
ewentualnych napraw. 
Prosimy o precyzyjne określenie elementów, które mają się składać na cenę oferty. Nadmieniam, że 
koszt napraw jest trudny do przewidzenia. 
Odpowiedź do pytanie 
Wykonawca winien przy ustaleniu ceny brutto zamówienia uwzględnić łącznie koszty przeglądów 
oraz koszty napraw bez części zamiennych. Tak jak jest to określone w § 5 ust. 2 wzoru umowy. 

 
Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert. 
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