
 

 
 

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE 
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

 
 

 
 

 Siedziba: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa 
Adres do korespondencji: 
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa 
NIP: 522-00-02-529, REGON: 000288975 
KRS: 0000073036 
tel. 22 5991702, fax 22 5991704 
e-mail: zp@uckwum.pl 
www.uckwum.pl 

Zakłady lecznicze UCK WUM: 
 Centralny Szpital Kliniczny / Przychodnia Specjalistyczna Banacha, 

ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa 
 Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie / 

Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 
Warszawa 

 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / Przychodnia Specjalistyczna Lindleya, 
ul. W. H. Lindleya 4, 02 – 005 Warszawa 

 

DAM.230.0148/2021/DSK                         

     Warszawa, dnia 08.11.2021 r. 

       
       

STRONA  INTERNETOWA  ZAMAWIAJĄCEGO    

       https://bip.uckwum.pl/coroczne-wykonanie-testow-
specjalistycznych-aparatow-radiologicznych/ 
      WYKONAWCY 
 
 
Dotyczy: Postępowanie nr DAM.230.0148/2021/DSK – „Zlecenie do realizacji usługi polegającej na 
corocznym wykonaniu testów specjalistycznych aparatów radiologicznych, których wykaz stanowi 
załącznik nr 1 do umowy, będących na wyposażeniu Zamawiającego” 
 
W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących w/w postępowania, Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień i zmienia treść : 

 
 

Pytanie 1  
Prosimy o wskazanie aparatów dwulampowych w Załączniku nr 1 Cześć 1 do Umowy  

Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 1 do umowy.  
 
 
Pytanie 2  

Prosimy o wskazanie celu „koniecznej asysty przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta” (Zał-1-

część-1: poz. 12, 13 (Żwirki i Wigury), poz. 25 (Lindleya), poz. 23-27 (Banacha) oraz zakresu czynności 
jakich Zamawiający oczekuje od „przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta” podczas „asysty”. 

Przedstawienie konkretnego zakresu prac do wykonania przez „przedstawiciela autoryzowanego serwisu 
producenta” podczas „asysty” jest niezbędne m.in. do uzyskania wyceny takiej usługi przez autoryzowany 

serwis producenta a tym samym zaoferowania takiej usługi.  

Odpowiedź:  

Celem asysty autoryzowanego serwisu producenta jest ochrona urządzeń przez uszkodzeniem podczas 

przeprowadzania testów na wysokich dawkach . Zakres asysty określony jest przez producenta sprzętu.   

 

Pytanie 3  

Umowa Par. 2 p. 1. – prośba o wykreślenie słów „zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń”. Testy 

specjalistyczne wykonuje się zgodnie Ustawą Prawo Atomowe i RMZ z dnia 18 lutego 2011 r. (z późn. zm.).  

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapisy §1 p.1 bez zmian  
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Pytanie 4  

Umowa Par. 2. p. 2. – prośba o zakreślenie 14-dniowego terminu dostarczenia protokołów z testów 
specjalistycznych od daty wykonania.  

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia brzmienie §2 p.2 na  

„Wykonawca zobowiązany jest do przesłania wyników testów w formie sprawozdania w wersji 
papierowej i elektronicznej w ciągu 7  10 dni od daty ich wykonania.” 
 
Pytanie 5  

Umowa Par. 3 p. 3. – prośba o rezygnację z tego wymogu gdyż Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty za 

nieprawidłowo wystawioną fakturę lub gdy zakres faktury nie pokrywa się z zakresem usługi.  

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapisy §3 p.3 bez zmian 

 
Pytanie 6  

Prośba o uwzględnienie w Umowie możliwości skutecznego wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron za 

2-miesięcznym wypowiedzeniem.  

 Odpowiedź:  

Terminy wypowiadania umów regulują przepisy ustawy- Kodeks cywilny. 
 

Zmieniony Załącznik: wzór umowy i załącznik nr 1 do umowy zamieszczony na stronie 

Zamawiającego  https://bip.uckwum.pl/coroczne-wykonanie-testow-specjalistycznych-aparatow-

radiologicznych/ 
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