
Wodzisław Śląski  21.12.2020r.

L.dz. TP               /20 

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na przeglądy i konserwację urządzeń 
medycznych nr sprawy: 31/ZP/2020

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 
Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w 
postępowania:

1. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca posiadał zaświadczenie wystawione przez
producenta sprzętu medycznego( dotyczy sprzętu na którą składana jest oferta ) potwierdzające,
że zleceniobiorca jest autoryzowaną firmą lub dysponuje pracownikami, którzy są uprawnieni do
obsługi serwisowej, dokonywania przeglądów i konserwacji  aparatury/sprzętu medycznego oraz
posiadał na ten fakt potwierdzenie producenta wystawione nie wcześniej niż 5 lat przed upływem
terminu składania ofert również dla pakietów 55 oraz 56?

Odp. Zgodnie z zapisami  SIWZ.
2. Prosimy o wskazanie harmonogramu przeglądów aparatów ujętych w pakietach 55-64.

Odp.
55 – DC6 do 31 lipiec 2021
        DC8  do  16 luty 2021

       56-  DC7  do  20 marzec 2021 
       57- Si250 do  26 kwiecień 2021
            Acuson X  do  do  26 kwiecień 2021
       58- Logiq P5 PRO   do  31 lipiec 2021
              Logiq E   do  14 październik 2021
              Vivid S5   do  14 październik 2021
               LOGIQ  P 5   do  31 lipiec 2021
       59- Sonix          do  29 lipiec 2021
       60-   PIONER TC8080      do  18 wrzesień 2021
       61- ESAOTE MYLAB 60 do  15 styczeń 2021
       62-  ALOKA Alpha 6   do  26 listopada  2021
       63-  SPARQ    do  18 wrzesień 2021
       64-  ONYX II    do  15 stycznia 2021
             SPINEL II   do  14 kwietnia 2021

Dotyczy Załącznika 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-ilościowy  – pakiet nr 27
1.Prosimy  o  wydzielenie  z  pakietu  27  z  zestawu  artroskopowego  Microspeed  arthro  SHAVER –
GD665 sn3109 urządzeń Aesculap Chifa do oddzielnego pakietu.
Wydzielenie  w/w urządzeń pozwoli  na złożenie  przez  autoryzowany serwis  producenta korzystnej
oferty cenowej na wydzielone pozycje.
Odp. Zamawiający  nie wyraża zgody.
1. W związku z zapisem § 3 ust. 4 projektu umowy, wnosimy o przekazanie  informacji na temat stanu
majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy 
o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2019 r oraz oświadczenie jeśli  stan
finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.
Odp. W załączeniu sprawozdanie finansowe.
2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia
11  marca  2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  udziela  Wykonawcy  zgody  na  wystawianie  
i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących 
w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych
w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
Odp. Tak.

1



3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji  postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a. w wysokości  0,5%  kwoty brutto opóźnionej usługi przeglądu -za każdy dzień opóźnienia 

w zrealizowaniu przeglądów technicznych względem terminu ustalonego zgodnie z  § 2 ust. 4
umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej usługi przeglądu,

Odp. Nie.
b. w wysokości 10% kwoty niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust.

1  niniejszej  umowy –w przypadku  rozwiązania  umowy ze  skutkiem natychmiastowym lub
odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

Odp. Nie.
1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na objęcie pakietów 48 i 49 posiadaniem autoryzacji producenta Zoll
lub jego autoryzowanego przedstawiciela w zakresie wykonywania przeglądów? Prośbę swą 
motywujemy zaleceniem producenta urządzeń Zoll do wykonywania przeglądów i napraw jedynie 
przez profesjonalnie przeszkolony personel. Dodać pragniemy, że defibrylatory to sprzęt ratujący życie
pacjenta, więc usługi winny być wykonywane przez fachowy zespół gwarantujący najwyższą jakość 
usług.
Odp. Zgodnie z zapisami  SIWZ.
2.Dotyczy pakietu nr 195 i pakietu 197.
Z racji objęcia obowiązkiem autoryzacji pakietów 194 i 196, prosimy o objęcie również pakietów 195 
i 197 tożsamego producenta- FERNO. Prośbę swą motywujemy, że do obsługi serwisowej swoich 
produktów Producent dopuszcza jedynie wykwalifikowany personel, który odbył specjalistyczne 
szkolenia zakończone wystawieniem certyfikatu od producenta lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela w zakresie wykonania przeglądów urządzeń.
Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany w warunkach udziału w postępowaniu 
w SIWZ polegającej na objęciu obowiązkiem posiadania autoryzacji producenta dla pakietów 195 i 
197?
Odp.  Zgodnie z zapisami  SIWZ.
3.Prosimy o podanie jakie są wymagane terminy przeglądów urządzeń zawartych w pakietach 12, 13, 
48, 49, 137, 194, 195 196, 197. Informacja ta niezbędna jest do właściwego obliczenia kosztu 
dojazdu, niezbędnego do przygotowania kalkulacji realizacji zadań.
Odp. PAKIET 12
RESPIRATOR TRANSPORTOWY PARA PACK 2D 0804285 izba przyjec 11.03.2020
RESPIRATOR TRANSPORTOWY PARA PACK 2D 0810334 pogotowie 4.03.2021
RESPIRATOR TRANSPORTOWY PARA PACK 2D 0311257 pogotowie 4.03.2021
RESPIRATOR TRANSPORTOWY ParaPAC 200D 1309139 pogotowie 10.07.2020
RESPIRATOR TRANSPORTOWY ParaPAC 210 nr 1710149 pogotowie 04.03..2021
Odp. PAKIET 13
RESPIRATOR TRANSPORTOWY PNEUPAC sn 0312223 pogotowie 13.10.2021
RESPIRATOR TRANSPORTOWY PARAPAC 2 sn 1003302 pogotowie 21.07.2021 
Odp. PAKIET 48
Defibrylator Zoll M series snT03K52826 POZ do 15.01.2021
Defibrylator Zoll M series snTO8K107627 pogotowie do 15.01.2021
Defibrylator Zoll M series snTO8C100711 wewnetrzny2 do 15.01.2021
Defibrylator E series snAB13H020813 pogotowie AB13H020813do 15.01.2021
Defibrylator AED PLUS snX08F161370 położniczy do 15.01.2021
Odp. PAKIET 49
Defibrylator Zoll M series wewnetrzny sn T05J74491 do 8.10.2021
Defibrylator Zoll M series pediatria, pogotowie, testy wysilkowe, wewn
nr T03k52855 , T07B87738 , T07K96479 ,07K96481 
26.05.2021 , 8.10.2021 , 26.05.2021 , 26.05.2021 ,
Defibrylator Zoll M series iposn T08E102443 do 8.10.2021
Defibrylator Zoll X series pogotowie nr AR16/021588 do 26.05.2021
Defibrylator Zoll AED plus por.chirurgiczna sn X02D000669 do 26.05.2021
Odp. PAKIET 137
Pulsoksymetr Nonin 8500 sn500603457 pogotowie Wodzisław do 21.01.2021
Pulsoksymetr Nonin 8500 sn501730124 Pogotowie Wodzisław do 15.1.2021
Pulsoksymetr Nonin 9847 sn 502312994 Pogotowie Wodzisław do 15.1.2021
Pulsoksymetr Nonin 8500 124703502 Pogotowie Rydułtowy do 15.1.2021
Odp. PAKIET 194
Transporter do noszy Ferno EFX do 15.01.2021
Nosze Ferno EFX sn 08-094166 do 15.01.2021
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Nosze Mondial RS2-3 sn 15N341144 do 21.01.2021
Transporter Mondial Lux sn 16S-011582 do 21.01.2021
Odp. PAKIET 195
Nosze podbierajace S-265 sn AS043219 do 21.01.2021
Krzesełko 59T EZ Glide sn 16N-348670 do 21.01.2021
Odp. PAKIET 196
Nosze EFX-1 FERNO sn 10N-155147 do 27.11.2021
Transporter EFX FERNO sn 10N-155824 do 27.11.2021
Transporter MONDIAL T 2 sn 165011537 do 27.11.2021
Nosze MONDIAL sn 15N341142 do 27.11.2021
Transporter MONDIAL BASIC sn. 15S010924 do 26.05.2021
Nosze MONDIAL sn. 15N341143 do 26.05.2021
Odp. PAKIET 197
Krzesełko S-242 SAVER sn AS027094 do 27.11.2021
Podbierak SCOOP 65 EXL FERNO sn 049938 do 27.11.2021
Krzesełko EZ GLIDE sn 16N348672 do 27.11.2021
Nosze podbierające S-265 sn. AS103083 do 27.11.2021
Krzesełko EZ GLIDE sn. 16N348669 do 26.05.2021
4.Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni. Prośba nasza podyktowana 
jest trudną sytuacją finansową wynikającą z obciążeń operacyjnych związaną 
z walką z Covid-19. Prosimy o akceptację 30-dniowego terminu płatności, co umożliwi nam złożenie 
korzystnej oferty.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
5W związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiczną w kraju, działając w obliczu siły wyższej, w 
poczuciu współodpowiedzialności za ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz stawiając 
bezpieczeństwo naszych pracowników, jak i Państwa personelu, na pierwszym miejscu, zwracamy się
z zapytaniem, jakie środki ostrożności może zagwarantować Zamawiający serwisantom 
przyjeżdżającym wykonywać przeglądy okresowe sprzętu?
Odp. W  związku  z  trwającą  pandemia  SARS  CoV-2,w  celu  zagwarantowania  bezpieczeństwa
serwisantom wykonującym przeglądy okresowe sprzętu  informujemy, że sprzęt bezpośrednio przed
przekazaniem osobie serwisującej będzie poddany dodatkowej dezynfekcji preparatem do dezynfekcji
powierzchni  oraz  w  miarę  możliwości  zostanie  wyznaczone  pomieszczenie  w  danej  komórce
organizacyjnej  do  wykonania  okresowego  przeglądu  sprzętu.  Ponadto  serwisant  powinien  być
wyposażony we własne środki ochrony indywidualnej.
6,Prosimy o dodanie kolejnego ustępu do umowy o brzmieniu:
„Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub 
w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi 
z epidemią Covid-19.”
Pomimo podejmowania wzmożonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i 
wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych 
wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług. Dostawa/wykonanie usługi 
w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach 
produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się 
o zamówienie.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pakiet nr 85:
1.Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 85 poz.2 „Platforma EV1000” i utworzy osobny pakiet? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody .
Pytanie 1 : 
Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzoną zmianę w zapisie „Zamawiający wymaga 
oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy będzie realizował zgodne z wymogami 
producenta urządzeń, sprzętu i aparatury medycznej oraz obowiązującymi przepisami, w 
szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.z 2019, poz.175), 
BHP i p/poż., dla części: …., 71, 78, ….?
Odp: cześć 71,78 są wykonywane przez firmy autoryzowane. 
ZAPISY OGÓLNE MÓWIĄ ŻE: Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z zaleceniem 
producenta aparatu oraz obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w 
szczególności z przepisami Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019, 
poz.175).
Pytanie 2 : 
Pragniemy zwrócić uwagę iż w SIWZ data otwarcia i złożenia ofert przypada na 21.12.2020 r zaś
na stronie platformy zakupowej na 17.12.2020. Prosimy o informację, która data jest 
prawidłowa.
Odp. Na stronie platformy zakupowej otwarcie i złożenia ofert jest dobra data.
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Prawdopodobnie Państwo patrzyli na postępowanie nr spr.30/ZP/2020 którego otwarcie 
i złożenie ofert przypadało na 17.12.2020.
Aktualna data otwarcia i złożenia ofert przypada na 23.12.2020 r.

1. Pytanie dot. SIWZ, część I pkt 3 i 6 oraz Formularz oferty , punkt 2 „i” oraz „j”, pakiet 57
Aparaty objęte pakietem 57 są skomplikowanymi urządzeniami diagnostycznymi i Zamawiający do tej 
pory wymagał dla tych aparatów potwierdzenia kwalifikacji i standardów jakości poprzez 
przedstawienie autoryzacji producenta. Dla zapewnienia kontynuacji dotychczasowego standardu 
świadczenia usług prosimy o zmianę polegającą na wprowadzeniu wymogu przedstawienia 
autoryzacji dla pakietu 57.
Odp. Zgodnie z zapisami  SIWZ.

2. Pytanie dot. SIWZ, część I pkt 5 , pakiet 57
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania pracownikami 
o ważnych uprawnieniach (w okresie obowiązywania umowy) nadanych przez producenta do 
wykonywania obsługi serwisowej oraz, że Wykonawca będzie dysponował wszelkimi wymaganymi 
przez producenta instrukcjami i kodami dostępu do systemu serwisowego danego urządzenia jeśli 
dotyczy.
Odp. Wykonawca będzie dysponował wszelkimi wymaganymi przez producenta instrukcjami i kodami 
dostępu do systemu serwisowego danego urządzenia jeśli dotyczy.

3. Pytanie dot. SIWZ, Część II Załącznik Wzór umowy §1, ust. 2, pakiet 57 
Z uwagi na to, że wykonanie pełnych procedur przeglądowych/serwisowych wymaga użycia kodów 
serwisowych dedykowanych do aparatu USG Acuson X 300 (pakiet 57) prosimy o potwierdzenie, że 
Zamawiający będzie wymagał przedstawienia przez Wykonawcę podpisanej umowy 
licencyjnej/dokumentu potwierdzającego legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania.
Odp. Zamawiający może zażądać przedstawienia przez Wykonawcę podpisanej umowy 
licencyjnej/dokumentu potwierdzającego legalność nabycia kodów serwisowych i ich używania.

4. Pytanie dot. SIWZ, Część II Załącznik Wzór umowy §2, ust. 6, pakiet 57
W trosce o bezpieczeństwo pacjenta i Zamawiającego, a zgodnie z wytycznymi producenta ujętymi 
m.in. w instrukcjach obsługi, do przestrzegania których zobowiązany jest Zamawiający (zgodnie z 
Ustawą o Wyrobach Medycznych) wymagane jest, aby przeglądy były wykonywane przez podmiot 
posiadający odpowiednie kwalifikacje, tu m.in. posiadający upoważnienie producenta i dysponujący 
pracownikami przeszkolonych przez niego. Celem uniknięcia nieporozumień mogących wynikać z 
interpretacji składanych oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego prosimy o potwierdzenie, że 
usługi mają odbywać się zgodnie z wymaganiami producenta, co ma zostać udokumentowane 
wspomnianym powyżej upoważnieniem. 
Odp. Usługi wykonania przeglądów mają odbywać się zgodnie z wymaganiami producenta, 

Pytanie 1 
Wnosimy o doprecyzowanie formy składania ofert ( czy można złożyć ją także elektronicznie przez
platformę), ponieważ zgodnie z pkt.8 ppkt. 1-7 SIWZ zamawiający dopuszcza komunikację w wersji
elektronicznej  za  pośrednictwem  platformy,  jednak  zgodnie  z  pkt.12  SIWZ ofertę  należy  złożyć  
w kopercie ( nie ma informacji o możliwości złożenia przez platformę ).
Odp.  Zamawiający dopuszcza  złożenie  ofert  w wersji  papierowej  albo  w wersji  elektronicznej  za
pośrednictwem platformy zakupowej.
Pytanie 1, dot. Część II (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego)
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 §3 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.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2, dot. Część II (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego)
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 3, dot. Część II (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego), §4 KARY UMOWNE
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości 
brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom 
na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.
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Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 4, dot. Część II (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego)
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.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5, dot. Część II (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego)
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?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 6, dot. Część II (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego), §4 KARY UMOWNE
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 § 4 wzoru umowy
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 7, Część II (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego), §4 KARY UMOWNE
Wnosimy o zmniejszenie kar umownych §4 ust.1 a do wartości 1%, gdyż obecna kara jest 
niewspółmierna do uchybienia.
Odp. Zamawiający nie potwierdza.
Pytanie 8, Część II (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego), §5. ROZWIĄZANIE I 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
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. 
Mając na uwadze powyższe, wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dodanie zapisu 
w § 5
„(…)  Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy,  po  nieskutecznym  co  najmniej  jednokrotnym
wezwaniu Wykonawcy do należytego realizowania usług zgodnie z umową, i naliczyć karę umowną 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto (...)”
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści § 5 wzoru umowy
Odp. Zamawiający nie  potwierdza.
Pytanie 9, Część II (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego) §2 WARUNKI 
REALIZACJI UMOWY
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 10% 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.”
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Odp. Tak . Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 10, dot. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia (pakiety nr 53, 63, 72,
103 oraz 131)
Wnosimy, aby Zamawiający w ramach dochowania należytej staranności oraz swoje bezpieczeństwa 
wymagał także autoryzacji dla pakietów nr 53, 63, 72, 103 oraz 131. Są to skomplikowane sprzęty 
medyczne, dla których kluczowe jest odpowiednie serwisowanie, aby zachować bezpieczeństwo 
pacjentów i personelu.
Odp: Zamawiający nie zmieni wymogów dotyczącej autoryzacji.
Przedmiot umowy ma być wykonany zgodnie z instrukcją przewidzianą przez producenta 
Pytanie 11, dot. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który nie będzie autoryzowanym Wykonawcom,
posiadania:  aktualnych  instrukcji  serwisowych  w  wersji  elektronicznej,  umowy  licencyjnej
uprawniającej  do  dysponowania  kluczami  i/lub  kodami  serwisowymi  w  zakresie  umożliwiającym
realizację przedmiotu zamówienia - w wersji elektronicznej na CD, umowa licencyjna uprawniająca do
dysponowania  dokumentacją  techniczną  wytwórcy  (instrukcje  serwisowe,  procedury  i  zakres
czynności),  w  zakresie  przedmiotu  zamówienia  –  w  wersji  elektronicznej  na  CD,  dokumenty
potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do
wykonania  przedmiotu  za  -  wymagania  posiadania  przez  Wykonawcę  minimum  2  lub  więcej
pracowników,  przeszkolonych  przez  producenta  z  danego  aparatu,  co  jest  udokumentowane
aktualnym certyfikatem imiennym wydanym przez producenta
Odp. Przedmiot umowy ma być wykonany zgodnie z instrukcją przewidzianą przez producenta 
Pytanie 12, dot. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
Czy inżynierowie Wykonawcy w ramach wykonywania usług i w celu jasnej komunikacji z 
użytkownikiem mają posługiwać językiem polskim? 
Odp. Tak.
Pytanie 13, dot. pakietów nr 71, 72 i 103
Wnosimy o podanie numerów seryjnych dla urządzeń z pakietów nr 71, 72 i 103.
Odp.

71. - Aparat RTG Duo – Diagnostik sn 98485005100
72. - Aparat RTG Libra sn 718031-367-1393

103. - Aparat KARDIOMONITORY INTELLI VUE MP5 – DE21075090 , DE21075085 , DE21074938 , 
DE21069537
Pytanie 14, dot. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który nie będzie autoryzowanym Wykonawcom,
posiadania:  aktualnych  instrukcji  serwisowych  w  wersji  elektronicznej,  umowy  licencyjnej
uprawniającej  do  dysponowania  kluczami  i/lub  kodami  serwisowymi  w  zakresie  umożliwiającym
realizację przedmiotu zamówienia - w wersji elektronicznej na CD, umowa licencyjna uprawniająca do
dysponowania  dokumentacją  techniczną  wytwórcy  (instrukcje  serwisowe,  procedury  i  zakres
czynności),  w  zakresie  przedmiotu  zamówienia  –  w  wersji  elektronicznej  na  CD,  dokumenty
potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do
wykonania  przedmiotu  za  -  wymagania  posiadania  przez  Wykonawcę  minimum  2  lub  więcej
pracowników,  przeszkolonych  przez  producenta  z  danego  aparatu,  co  jest  udokumentowane
aktualnym certyfikatem imiennym wydanym przez producenta
Odp. Przedmiot umowy ma być wykonany zgodnie z instrukcją przewidzianą przez producenta 

Pytanie 1, dotyczy pakietu 2
Prosimy Zamawiającego o informacje czy monitory przy aparatach posiadają moduły gazowe które 
należy uwzględnić w cenie?

Odp. 
APARAT  DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO AESPIRE - AMXH 01990 z cardiomonitorem AMS/5 
sn5182849
APARAT  DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO AESPIRE – AMXM 00591 z cardiomonitorem CAM5 
sn6395390
APARAT  DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO AESTIVA5 -AMUE 00138 z cardiomonitorem Cardiocap 
5 sn000004 
APARAT  DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO AESPIRE VIEW APHUB 1252 z kardiomonitorem B650 
Wszędzie występują moduły gazowe:,  przegląd monitorów należy uwzględnić w cenie.
Pytanie 2, do SIWZ
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację kary umownej za każdy dzień opóźnienia w 
realizowaniu przeglądów technicznych i obniżenie jej poziomu np. do 0,2%?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytania do Wzoru Umowy
1) Par. 4 ust. 1 a: Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu 
umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem 

6



okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań 
Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może 
być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy 
zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
2) Par. 4 ust. 3: Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić 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. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi 
również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO 
z 4.09.2018, KIO 1601/18), poprzez dodanie zdania drugiego do § 4 ust. 3 o następującym brzmieniu:
„Maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy na podstawie 
umowy wynosi 15% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy”.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
3) Dodanie par. 5a o sile wyższej:
Z uwagi na brak precyzyjnych rozwiązań dotyczących siły wyższej, proponujemy zawarcie 
precyzyjnych ustaleń. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowień kolejnego par. 5a 
o następującym brzmieniu:
„1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności 
nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź 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 oraz będzie poszukiwać wszelkich.”?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

                                                                                                             Z poważaniem
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