
 

_________________________________________________________________________________________________________________                 

           tel. sekretariat: (075)-75-37-201, fax: (075)-75-42-335, e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl, tel. centrala: (075)-75-37-100 

 

 

NZ/1175/2022                                                                                                    Jelenia Góra, dnia 25.10.2022 r. 

                                                             

DO WYKONAWCÓW 
 

 

„DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE MIKROSKOPU OPERACYJNEGO DO 

ZABIEGÓW LARYNGOLOGICZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU 

OTORYNOLARYNGOLOGII W WOJEWÓDZKIM CENTRUM SZPITALNYM KOTLINY 

JELENIOGÓRSKIEJ” 

Nr referencyjny: ZP/PN/25/08/2022 

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W EZAMÓWIENIA: 

NUMER OGŁOSZENIA: 2022/BZP 00376175/01 Z DNIA 04.10.2022 R. 

           

        Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-

506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak               

w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  
 

ZESTAW 1: 
  
Pytanie nr 1 

Dot. wzoru umowy § 2. pkt. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na udostępnienie urządzenia zastępczego na 

czas naprawy do 10 dni roboczych? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na w/w zapis. 

     W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający informuje, iż ulega zmianie projekt umowy 

stanowiący Załącznik Nr 2:  

§ 2 ust. 6 umowy otrzymuje brzmienie: „W przypadku gdy naprawa przedłuży się powyżej 10 dni 

roboczych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy o 

parametrach nie gorszych aniżeli urządzenie zakupione w ramach niniejszej umowy”. 

 

Pytanie nr 2 

Dot. wzoru umowy § 2. pkt. 7 

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wymiany urządzenia na nowe w przypadku 3. 

naprawy gwarancyjnej (będącej konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej urządzenia) tego samego 

elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. 

 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu na: 

Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej 

urządzenia) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku zaistnienia 

potrzeby trzeciej naprawy gwarancyjnej element lub podzespół zostanie wymieniony na nowy, wolny 

od wad. 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na modyfikację w/w zapisu. 

W związku z udzielaną odpowiedzią zmianie ulega treść Załącznika nr 2 – Projekt umowy § 2. 

pkt. 7: „Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady 
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produkcyjnej urządzenia) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku 

zaistnienia potrzeby trzeciej naprawy gwarancyjnej urządzenie zostanie wymienione na nowe, wolne 

od wad.” na następującą: „Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej 

wady produkcyjnej urządzenia) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W 

przypadku zaistnienia potrzeby trzeciej naprawy gwarancyjnej element lub podzespół zostanie 

wymieniony na nowy, wolny od wad.” 

 

Pytanie nr 3 

Dot. wzoru umowy § 2. pkt. 11 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności części zamiennych przedmiotu  umowy 

przez okres 10 lat po upływie udzielonej gwarancji liczonej od dnia wygaśnięcia gwarancji. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych przedmiotu 

umowy do 8 lat po upływie udzielonej gwarancji liczonej od dnia wygaśnięcia gwarancji.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ulega zmianie projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 

3: § 2 ust. 11 umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 

dostępności części zamiennych przedmiotu umowy przez okres 8 lat po upływie udzielonej gwarancji 

liczonej od dnia wygaśnięcia gwarancji”. 

 

ZESTAW 2: 
 

Pytanie nr 1 

Niestety z powodu skomplikowanej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie oraz z powodu rozwoju 

pandemii covid w krajach azjatyckich jesteśmy zmuszeni prosić o wydłużenie terminu dostawy do 29 

tygodni od dnia podpisania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do maksymalnie 34 

tygodni. 

W związku z udzielaną odpowiedzią zmianie ulega treść SWZ w pkt 6.1., tj.: „Termin realizacji 

zamówienia: zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.” na 

następującą: „Termin realizacji zamówienia: zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – do 34 tygodni od dnia 

podpisania umowy. 

 

ZESTAW 3: 
 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający dopuści mikroskop z jednym oświetlaczem LED gwarantującym dużą żywotność 

(około kilkanaście tysięcy godzin pracy), a więc niskimi kosztami eksploatacji,  

o charakterystyce barwowej światła porównywalnej z źródłami ksenonowymi (dotyczy pkt. 4,5,6)?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający dopuści mikroskop bez pokrętła limitu wysokości zawieszenia mikroskopem nad polem 

operacyjnym (dotyczy pkt. 9)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie nr 3 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie sposobu wyważania mikroskopu i statywu. Czy poprzez zapis w 

pkt. 30, Zamawiający rozumie automatyczny jednoetapowy system wyważania całego systemu tj. mikroskopu 

i statywu jednym przyciskiem, z kompensacją wagi obłożenia operacyjnego? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zapis j.w. 
  

Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dopuści mikroskop bez filtru bezczerwiennego (dotyczy pkt. 32)  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mikroskop bez filtru bezczerwiennego. 
 

Pytanie nr 5 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 34 tygodni od dnia 

podpisania umowy?  

Niestety z powodu drastycznego rozwoju epidemii Covid-19 w Niemczech i w Chinach, zaczęliśmy 

napotykać na problemy w dostawach niektórych podzespołów od poddostawców. Dodatkowo 

sytuacja ta została jeszcze skomplikowana przez wojnę w Ukrainie i rozwój pandemii covid w 

krajach azjatyckich. W związku z powyższym jesteśmy zmuszeni prosić o wydłużenie terminu 

dostawy do 34 tygodni. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Vide: odpowiedź: Zestaw nr 2 pytanie 1. 

 

Pytanie nr 6 

Dot. wzoru umowy § 2. pkt. 6  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia 

zastępczego. Nasza prośbę uzasadniamy tym że mikroskopu tak wysokiej klasy nie da się z przyczyn 

logistycznych dostarczyć w tak krótkim czasie.  

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis w Załączniku nr 2 Projekt umowy „6.W przypadku 

gdy  naprawa przedłuży się powyżej 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych aniżeli urządzenie 

zakupione w ramach niniejszej umowy”.  

 

Pytanie nr 7 

Dot. wzoru umowy § 2. pkt. 7  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację zapisu na następujący:  

„Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej 

urządzenia) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku zaistnienia 

potrzeby trzeciej naprawy gwarancyjnej element/podzespół który uległ awarii zostanie wymieniony 

na nowy, wolny od wad.”  

Odpowiedź: Vide: odpowiedź na pytanie nr 2 zestaw 1. 

 

ZESTAW 4: 
 

Pytanie nr 1  

Z uwagi na liczne wątpliwości, związane z treścią SWZ wyartykułowane w treści pytań, a co za tym 

idzie koniecznością uwzględnienia przy przygotowywaniu oferty przetargowej odpowiedzi 

Zamawiającego w celu zapewnienia odpowiedniego terminu na rzetelne przygotowanie ofert, 
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uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert i wyznaczenie go na dzień 18.X.2022r, godz. 

11:00. 

Odpowiedź: Zamawiający wyznaczył nowy termin składania ofert na dzień 31.10.2022 r. godz. 

12:00 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do SWZ, w tabeli nr 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia, a także w §3 ust. 1 istotnych 

postanowień umowy kosztu finansowania płatności ratalnej. Ponieważ zapłata za realizację 

zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje powstanie także kosztu finansowania dostawy, z 

korzyścią dla Zamawiającego będzie umożliwienie wyodrębnienia tego kosztu oddzielnie od 

wartości sprzętu medycznego. Pozwoli to uniknąć konieczności naliczenia podatku VAT od 

finansowania. W przypadku wyodrębnienia, finansowanie, jako odrębna usługa jest zwolnione z 

podatku VAT więc wyodrębniając koszt finansowania na formularzu Zamawiający uzyska od 

wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT.  

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. W projekcie umowy oraz w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia zawarty jest zapis: umowa ratalna bezkosztowa. 

 

Pytanie nr 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę 

wyrównawczą w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty. W tym wypadku ostatnia rata 

wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 4 

 Prosimy Zamawiającego o modyfikację SWZ, Rozdział 7 zd. 1, Załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 10 oraz 

w §3 ust. 1 istotnych postanowień umowy poprzez dookreślenie terminów płatności w następujący 

sposób: „Cena za przedmiot umowy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto 

wskazane na fakturze w 5 comiesięcznych ratach płatnych w terminie do 30 dnia każdego następnego 

miesiąca, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym Strony podpisały protokół zdawczo-odbiorczy. Pozostałe raty płatne według 

harmonogramu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT”.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na w/ zapis.       

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający informuje, iż ulega zmianie projekt umowy 

stanowiący Załącznik Nr 2:  

§ 3 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: „Cena za przedmiot umowy płatna będzie przez 

Zamawiającego przelewem na konto wskazane na fakturze w 5 comiesięcznych ratach płatnych w 

terminie do 30 dnia każdego następnego miesiąca, przy czym płatność pierwszej raty nastąpi do 30  

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strony podpisały protokół zdawczo-odbiorczy. 

Pozostałe raty płatne według harmonogramu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.”  
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Pytanie nr 5 

Z uwagi na fakt, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze 

prosimy Zamawiającego o zmianę treści SWZ, pkt 7 zd. 2 oraz zapisów §3 ust. 10 projektu umowy w 

taki sposób, aby za datę płatności był uznawany dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy, a 

nie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy Zamawiającego o usunięcie rozbieżności dotyczących fakultatywnych podstaw wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania zaistniałych w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ. W treści 

załącznika nr 4.2 do SWZ- Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. art. 125 ust. 1 

ustawy PZP Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia w przedmiocie 

niepodlegania wykluczenia z postępowania w odniesieniu do fakultatywnych przesłanek 

wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy PZP. Natomiast w treści ogłoszenia o zamówieniu, 

sekcja V pkt 5.2. Zamawiający wskazał, że Wykonawca podlega wykluczeniu w sytuacji zaistnienia 

jednej z przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 lub 109 ust. 1 pkt 1-10 ustawy PZP, a w treści 

SWZ, pkt 8 ppkt 5, że o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 7 

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści sekcji V pkt 5.8 ppkt 3 oraz pkt 5.10. ppkt 3 ogłoszenia o 

zamówieniu, a także SWZ- pkt 3 ppkt 3 poprzez odwołanie się przez Zamawiającego do aktualnie 

obowiązującej ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 

974). Wskazać bowiem należy, iż ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku została 

uchylona z dniem 26 maja 2022 roku.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ – pkt 3 ppkt 3 i nadał jej brzmienie: 

„Przedmiot zamówienia musi posiadać zgodne z polskim prawem certyfikaty, atesty i 

zezwolenia na dopuszczenie do użytkowania w działalności Zamawiającego. Wykonawca 

zapewnia również, że przedmiot umowy spełnia wymogi określone w ustawie o wyrobach 

medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.). Na Wykonawcy 

ciąży obowiązek weryfikacji dostarczanych dokumentów pod względem legalności i zgodności z 

rzeczywistym stanem prawnym”  

Zamawiający dokonał również zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu: 

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 

3) Deklaracja zgodności oferowanego wyrobu wystawionej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 

r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.); 

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 

3) Deklaracja zgodności oferowanego wyrobu wystawionej zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 

r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.); 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie treści pkt 8 ppkt 2 SWZ zdanie pierwsze i drugie. 

Zamawiający uznaje za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do 

wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, w przypadku posiadania przez Wykonawcę 
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zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.) lub w przypadku złożenia 

oświadczenia, iż zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186 z późn. 

zm.), nie jest wymagane posiadanie koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Tymczasem 

podkreślenia wymaga, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. 

przestała obowiązywać w dniu 30 kwietnia 2018 roku, kiedy to w życie weszła ustawa z dnia 6 

marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 162), a ustawa o wyrobach 

medycznych z dnia 20 maja 2010 r. została zastąpiona ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 

2022 r., poz. 974). W związku z tym warunek udziału w postępowaniu jak i obowiązek złożenia 

przez Wykonawcę oświadczenia w ww. zakresie należy uznać za bezprzedmiotowy. W przypadku 

odpowiedzi pozytywnej na powyższe, prosimy także o wykreślenie pkt 9 ppkt 3. 2) dotyczącego 

obowiązku przedłożenie przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, zezwolenia na 

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 9 

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie pkt 8 ppkt 2 SWZ zdanie trzecie. Należy wskazać, że 

przepisy prawa nie nakładają na Wykonawcę obowiązku posiadania zezwoleń, pozwoleń, zgód, 

zgłoszeń itp. w zakresie dostawy sprzętu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, a ofertę w 

niniejszym postępowaniu może złożyć także instytucja finansowa.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 10 

Proszę o zmianę pkt 14 ppkt 1 SWZ poprzez wykreślenie z niego fragmentu odnoszącego się do 

formularza cenowego, gdyż formularz taki nie został załączony do SWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ w pkt 14 ppkt 1 i nadał jej brzmienie:  

„Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w wykazie 

asortymentowo- cenowym, do którego składa ofertę”.  

  

Pytanie nr 11 

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści pkt 15 ppkt 1 SWZ poprzez wskazanie, że punktacja w 

kryterium ocena techniczna/jakość określona została w treści załącznika nr 1 do SWZ- Opis 

przedmiotu zamówienia. Rozdział III SWZ, ani też Formularz ofertowy nie zawierają żadnych 

odniesień dotyczących punktacji, jaką Wykonawca może otrzymać w ramach wskazanego kryterium.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść pkt 15 ppkt 1 SWZ i nadaje jej brzmienie: 

Punktacja w kryterium OCENA JAKOŚCI (J) (określony w Opisie przedmiotu zamówienia - ) 

zostanie obliczona w następujący sposób:  

 

J =  Jmax  x 20  

                      Jbad  

 

 
gdzie:  
J - punkty za kryterium OCENA TECHICZNA /JAKOŚC przyznane badanej ofercie.  
Jmax- najwyższa ilość przyznanych punktów spośród ocenianych ofert.  
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Jbad. -ilość punktów oferty badanej.  
Uwaga: do porównania zostanie przyjęta łączna ilość uzyskanych punktów w zał. nr 1- 

parametrach technicznych 

 

Pytanie nr 12 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż przez wymóg „zapewnienia przez Wykonawcę serwisu 

pogwarancyjnego” o którym mowa w treści §1 ust. 4, Zamawiający rozumie wskazanie (określenie) 

przez Wykonawcę punktu serwisowego, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko 

Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza w/w wymóg. 

 

Pytanie nr 13 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację SWZ, Załącznika nr 2 – Formularz ofertowy, pkt. 1 ppkt. 3) 

poprzez wpisanie prawidłowego terminu realizacji zamówienia. Zgodnie z treścią SWZ, Rozdział 6, 

pkt. 1 oraz treścią projektu umowy §1 ust. 7, termin realizacji zamówienia wynosi 6 tygodni od dnia 

podpisania umowy, a nie 5 tygodni jak to Zamawiający wskazał w formularzu ofertowym. W 

związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.  

Odpowiedź: Vide odpowiedź: zestaw nr 2 pytanie 1. 

 

Pytanie nr 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca wykazał, że należycie wykonał minimum 3 

dostawy wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego, każda o wartości minimum 250 

000,00 zł ? Obecna treść warunku w sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencję. Zamawiający 

wymaga od Wykonawców doświadczenia tożsamego z przedmiotem zamówienia, co stoi w 

sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. Ograniczając warunek tylko i wyłącznie do 

sprzętu laryngologicznego Zamawiający uniemożliwia ubieganie się o to zamówienie podmiotom 

posiadającym doświadczenie wystarczające do prawidłowego wykonania zamówienia. W związku z 

powyższym wnosimy jak na wstępie.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy Zamawiającego o zmianę w treści załącznika nr 5 do SWZ- Wykaz dostaw poprzez 

wykreślenie fragmentu: „stanowiący załącznik Nr 6 do SWZ”, który znalazł się w nim omyłkowo. W 

dokumentach zamówienia nie występuje załącznik nr 6 do SWZ.  

Odpowiedź: Zmianie ulega treść nazwy Załącznika nr 5 – Wykaz dostaw i otrzymuje 

brzmienie:  

„Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, stanowiący załącznik Nr 5 do SWZ”.    

 

Pytanie nr 16 

Zgodnie z zapisami SWZ w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z 

ofertą przedmiotowych środków dowodowych m.in. katalogów, folderów (ze zdjęciami, rysunkami), 

w języku polskim, na podstawie których Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować 
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oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi bądź inny 

dokument potwierdzający wymogi Zamawiającego wystawiony przez wytwórcę, autoryzowanego 

przedstawiciela. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści przedłożenie 

oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie wymogów Zamawiającego dotyczących 

parametrów nieuwzględnionych w katalogach/folderach/opisach oferowanego produktu. Należy 

wskazać, że nie wszystkie parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia muszą być 

odzwierciedlone w katalogach czy opisach produktów.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 17 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że okres rękojmi, o której mowa w treści projektu umowy 

§2 ust. 3 oraz ust. 12 będzie wynosił 2 lata zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Pragniemy 

poinformować, że zrównanie okresu rękojmi z okresem gwarancji doprowadzi do znacznego wzrostu 

ceny oferty.  

Odpowiedź: Zgodnie z kc można wydłużać okres rękojmi za wady.  

 

Pytanie nr 18 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację treści projektu umowy §2 ust. 4, poprzez nadanie 

następującego brzmienia: „Strony ustalają możliwość zgłaszania przez Zamawiającego awarii 

urządzenia telefonicznie, faxem lub na adres email . Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie 

gwarancji maksymalnie 3 dni robocze licząc od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony 

Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie telefonicznej, faxem lub mailem , z tym 

zastrzeżeniem, że zgłoszenie w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu 

roboczym uznane będzie za doręczone w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po 

godz. 16.00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznane będzie za doręczone w następnym 

dniu roboczym.”  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści projektu umowy §2 ust. 4. W 

związku z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega treść Załącznika nr 2 – Projekt umowy § 2 ust. 

4: „Strony ustalają możliwość zgłaszania przez Zamawiającego awarii urządzenia telefonicznie, 

faxem lub na adres email. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 3 dni 

robocze” na następującą:  
„Strony ustalają możliwość zgłaszania przez Zamawiającego awarii urządzenia telefonicznie, faxem 

lub na adres email . Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 3 dni 

robocze licząc od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, 

dokonanego w formie telefonicznej, faxem lub mailem , z tym zastrzeżeniem, że zgłoszenie w 

przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznane będzie za 

doręczone w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16.00 lub w dniu nie 

będącym dniem roboczym, uznane będzie za doręczone w następnym dniu roboczym.”  
 
Pytanie nr 19 

Prosimy o zmianę §2 ust. 7 projektu umowy poprzez dopuszczenie trzykrotnej naprawy gwarancyjnej 

tego samego elementu/podzespołu w okresie gwarancji. Dopiero czwarta naprawa umożliwiałaby 

wymianę tego elementu/podzespołu na nowy, wolny od wad.  

Odpowiedź: Vide: odpowiedź: zestaw nr 1 pytanie 2. 
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Pytanie nr 20 

 Prosimy o zmianę §2 ust. 8 projektu umowy w taki sposób aby tylko naprawy istotne danego 

elementu/podzespołu wydłużały okres gwarancji tego elementu/podzespołu o czas jego wyłączenia z 

eksploatacji. Zgodnie z kodeksem cywilnym tylko istotna naprawa powoduje wydłużenie okresu 

gwarancji.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 21 

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu zawartego w §4 ust. 7 projektu umowy na następujący: 

„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz 

z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania”. 

Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej 

ceny.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 22 

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §4 ust. 8 wzoru umowy i nadanie mu następującego 

brzmienia: „Zamawiający może powierzyć wykonanie umowy w całości lub w części lub ich 

dokończenie innej osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie przystąpił do 

wykonania umowy lub dopuszcza się zwłoki w jej wykonaniu, a zwłoka zagraża terminowemu 

wykonaniu zlecenia, albo wykonuje umowę niezgodnie z jej treścią i mimo wezwania i wyznaczenia 

terminu dodatkowego w dalszym ciągu nie podejmuje działań wskazujących, że umowa będzie 

wykonywana terminowo lub zgodnie z jej treścią. W razie powierzenia wykonania umowy osobie 

trzeciej, Zamawiający nie naliczy kar umownych, o których mowa powyżej”. W pierwszej 

kolejności, należy wskazać, że naliczenie powierzenie wykonania zamówienia osobie trzeciej na 

koszt Wykonawcy z jednoczesnym obciążeniem Wykonawcy karami umownymi stanowi zbyt 

daleko idącą dolegliwość, gdyż Wykonawca jest de facto podwójnie karany za to samo przewinienie. 

Kary umowne mają za zadanie stymulować Wykonawcę do wykonania zamówienia i wyrównywać 

Zamawiającemu szkodę z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy. Tymczasem obciążenie 

Wykonawcy zarówno kosztami wykonania zastępczego jak i karami umownymi powoduje, że 

Zamawiający staje się wzbogacony – uzyskuje bowiem wykonanie zamówienia i jednocześnie kary 

umowne. Ponadto omawiane postanowienie przewiduje odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

opóźnienia, co zgodnie z art. 433 pkt 1 pzp stanowi klauzulę niedozwoloną.  

Odpowiedź: Wykonanie zastępcze zwalnia z obowiązku naliczenia kar umownych. W związku 

z udzieloną odpowiedzią Zamawiający informuje, iż ulega zmianie projekt umowy stanowiący 

Załącznik Nr 2:  

§ 4 ust. 8 umowy otrzymuje brzmienie: „Zamawiający może powierzyć wykonanie umowy w 

całości lub w części lub ich dokończenie innej osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli 

Wykonawca nie przystąpił do wykonania umowy lub dopuszcza się zwłoki w jej wykonaniu, a 

zwłoka zagraża terminowemu wykonaniu zlecenia, albo wykonuje umowę niezgodnie z jej treścią i 

mimo wezwania i wyznaczenia terminu dodatkowego w dalszym ciągu nie podejmuje działań 

wskazujących, że umowa będzie wykonywana terminowo lub zgodnie z jej treścią. W razie 

powierzenia wykonania umowy osobie trzeciej, Zamawiający nie naliczy kar umownych, o których 

mowa powyżej”. 
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Pytanie nr 23 

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie treści §1 ust. 10 projektu umowy. Pragniemy zaznaczyć, iż z 

chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy Zamawiający potwierdza, że dostawa 

została wykonana w sposób prawidłowy, a przedmiot umowy posiada wszelkie parametry wymagane 

przez Zamawiającego w SWZ i projekcie umowy. Tym samym po dokonaniu odbioru przedmiotu 

umowy Zamawiający nie może zgłaszać niezgodności w tym zakresie, a w przypadku ujawnienia 

wad powstałych w przedmiocie umowy i istniejących w nim w dniu dokonania odbioru, 

Zamawiający może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu udzielonej gwarancji i 

domagać się naprawy lub wymiany wadliwej części na nową, wolną od wad.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 24 

W przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższe, prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu 

zawartego w §1 ust. 10- projektu umowy, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Jeżeli w 

czasie przekazania sprzętu do eksploatacji okaże się, że sprzęt nie posiada parametrów wymaganych 

przez Zamawiającego w SWZ i niniejszej umowie Zamawiający odmawia odbioru sprzętu, a 

Wykonawca zobowiązuje się w tym samym dniu usunąć sprzęt z siedziby Zamawiającego na własny 

koszt i ryzyko. Odmowę odbioru sporządza się na piśmie. Zamawiający w takiej sytuacji wyznaczy 

Wykonawcy dodatkowy 14 dniowy termin liczony w dniach roboczych na realizację obowiązków 

wynikających z umowy. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z warunków umowy w w/w terminie 

przyjmuje się, że Wykonawca nie wykonał umowy.”  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 25 

Prosimy Zamawiającego o dookreślenie §2 ust. 1 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: „W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie zamówienia, 

powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia, Zamawiający niezwłocznie 

zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni lub naprawi wadliwy sprzęt.” 

Wykonawca nie może odpowiadać za wszystkie wady fizyczne jakie mogą pojawić się w 

przedmiocie zamówienia, np. za wady powstałe z winy Zamawiającego, a tylko za te, które są objęte 

gwarancją. Powyższe pozostaje w zgodzie z treścią art. 578 k.c., zgodnie z którym odpowiedzialność 

z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. 

Ponadto nie w każdym przypadku wada będzie miała taki charakter, że będzie wymagała wymiany 

całego sprzętu na nowy. W niektórych przypadkach wystarczająca będzie naprawa sprzętu. 

wykonanie zamówienia i jednocześnie kary umowne. Ponadto omawiane postanowienie przewiduje 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu opóźnienia, co zgodnie z art. 433 pkt 1 pzp stanowi klauzulę 

niedozwoloną.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 26 

Prosimy Zamawiającego o usunięcie omyłki pisarskiej z treści §2 ust. 2 projektu umowy poprzez 

odwołanie w treści cytowanego postanowienia umownego do treści §1 ust. 8 projektu umowy, w 

którym to ustępie mowa jest o protokole odbioru przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na modyfikację w/w zapisu. 

W związku z udzielaną odpowiedzią zmianie ulega treść Załącznika nr 2 – Projekt umowy § 1. 

pkt. 8:„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na 
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okres ……..….. miesięcy (minimum 24 miesiące), licząc od daty podpisania protokołu odbioru 

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 pkt. 9 niniejszej umowy” na następujący: 

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres 

……..….. miesięcy (minimum 24 miesiące), licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w § 1 pkt. 8 niniejszej umowy” 

 

Pytanie nr 27 

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §2 ust. 6 projektu umowy poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia: „W przypadku gdy naprawa przedłuży się powyżej 5 dni roboczych (w 

przypadku braku konieczności wymiany części lub podzespołów) lub powyżej 10 dni roboczych (w 

przypadku konieczności sprawdzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy), Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych aniżeli 

urządzenie zakupione w ramach niniejszej umowy”.  

Odpowiedź: Vide: odpowiedź: zestaw nr 1 pytanie 1. 

 

Pytanie nr 28 

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §4 ust. 4 oraz §5 ust. 2 wzoru umowy. Wskazane 

postanowienia zawierają bardzo szeroką, niedookreśloną podstawę do odstąpienia (uchybienie 

postanowieniom umowy). Zgodnie z orzecznictwem i stanowiskami doktryny, umowne podstawy do 

odstąpienia powinny zostać określone w ścisły, precyzyjny sposób, tak aby nie było wątpliwości co 

do istnienia stosunku prawnego i możliwości jego zakończenia. Nie każde, nawet błahe naruszenie 

postanowień umowy stanowić może podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej 

umowy. Zamawiający określa precyzyjne podstawy do odstąpienia w §5 wzoru umowy, zatem §4 

ust. 4 wzoru umowy powinien zostać wykreślony.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 29 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie §5 ust. 1 wzoru umowy i nadanie mu następującego 

brzmienia: „Wykonawca, w zakresie swojej winy, ponosi pełną odpowiedzialność za nienależyte i 

terminowe wykonanie umowy (…)”. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za wszelkie 

okoliczności prowadzące do nienależytego i nieterminowego wykonania umowy, w tym w 

szczególności za wystąpienie tych skutków z uwagi na winę Zamawiającego – na podstawie art. 433 

pkt 3 pzp stanowi to klauzulę niedozwoloną. Tak znaczne rozszerzenie odpowiedzialności 

Wykonawcy spowoduje znaczny wzrost ceny ofertowej.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 30 

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie podstawy do odstąpienia wskazanej w treści §5 ust. 3 lit. a) 

projektu umowy. Postanowienie to pozostaje w sprzeczności z treścią art. 83 ustawy z dnia 28 lutego 

2003 r. Prawo upadłościowe, zgodnie z którym postanowienia umowy zastrzegające na wypadek 

złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku 

prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne.  

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis §5 ust. 3 lit. b projektu umowy stanowiącego 

Załącznik nr 2. 
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Pytanie nr 31 

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §5 ust. 3 lit. b wzoru umowy. Wskazane postanowienie nie 

pasuje do charakteru umowy łączącej strony. Zobowiązanie Wykonawcy nie ma charakteru ciągłego, 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednorazowej dostawy sprzętu w ściśle określonym w 

umowie terminie. W związku z tym nie może mieć miejsca „przerwanie realizacji umowy”, o którym 

mowa w komentowanym postanowieniu.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację §5 ust. 3 lit. b projektu umowy. W 

związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający informuje, iż ulega zmianie projekt umowy 

stanowiący Załącznik Nr 2:  

§ 5 ust. 3 lit. b umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca nie podjął realizacji usługi będącej 

przedmiotem umowy okres dłuższy niż 7 dni i mimo wezwania w dalszym ciągu nie podejmuje”. 

 

Pytanie nr 32 

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §7 ust. 4 projektu umowy. Pragniemy zaznaczyć, iż 

Wykonawca nie może odgórnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na każdą zmianę podmiotową 

zaistniałą po stronie Zamawiającego, wynikającą z przekształceń własnościowych, nie znając 

sposobu zmiany i jej wpływu na spłatę zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Każda tego 

typu sytuacja powinna być przedmiotem indywidualnej analizy przeprowadzonej przez Wykonawcę.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 33 

 Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o uzupełnienie katalogu 

zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający poprzez dodanie do §6 ust. 2 wzoru umowy 

następujących przesłanek zmiany umowy:  

a) zmiany sposobu/terminów płatności;  

b) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

c) zmiany numeru konta bankowego;  

d) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem 

nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą 

wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał 

być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;  

e) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o 

wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili  

 zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;  

 f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego;  

 g) nastąpienia zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku 

przekształceń, przejęć, itp.);”  

Odpowiedź: Zapisy są zawarte w umowie, jeżeli nie mają zastosowania zapisy wprost z ustawy. 
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Pytanie nr 34 

 Biorąc pod uwagę miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmianę:  

- §4 ust. 2 lit. a) wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej za każdy dzień 

zwłoki z 0,5 % do 0,2%;  

- §4 ust. 2 lit. b) wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej za każdy dzień 

zwłoki z 0,5 % do 0,2%;  

- §4 ust. 2 lit. c) wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 30% do 15%.  

Kary umowne nie mogą służyć wzbogaceniu się Zamawiającego, a mają jedynie charakter 

mobilizujący strony do prawidłowego wykonania zobowiązania, a także stanowią zryczałtowane 

odszkodowane z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 35 

Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy 

kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego w analogicznej wysokości jak w §4 ust. 2 lit. c) wzoru umowy.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 36 

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości 

postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności 

w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy dostawy przez Zamawiającego. 

Proponujemy następujący zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty 

przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia 

kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny” 

W przypadku jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż wskazany powyżej 30-sto dniowy 

termin opóźnienia, prosimy o jego wskazanie.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na w/ zapis. 

 

Pytanie nr 37 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy zobowiązania do dostarczania 

okresowych wyników finansowych (proponowana treść zobowiązania poniżej):  

„Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w okresach rocznych, do 30.07 każdego roku, 

sprawozdania finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 

ostatni pełny rok sprawozdawczy, w kopii poświadczonej wg wyboru Spółki za zgodność z 

oryginałem przez Zamawiającego albo pracownika Spółki”.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w zapisu. W związku z udzieloną 

odpowiedzią projekt umowy zostaje rozszerzony o §3 ust. 21: „Zamawiający zobowiązuje się 

dostarczyć w okresach rocznych, do 30.07 każdego roku, sprawozdania finansowe obejmujące: 

bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za ostatni pełny rok sprawozdawczy, w 

kopii poświadczonej wg wyboru Spółki za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego albo 

pracownika Spółki na wezwanie Wykonawcy”.  
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Pytanie nr 38 

 Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie 

internetowej Zamawiającego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz 

informacja dodatkowa) za ostatni pełny rok sprawozdawczy.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie sprawozdania do publikacji. 

 

Pytanie nr 39 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na 

przedmiocie zamówienia?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 40 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwarcie umowy zastawu rejestrowego na 

wzorze Wykonawcy po jego wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego? W razie braku zgody na 

zawarcie umowy zastawu na wzorze przygotowanym przez Wykonawcę prosimy o załączenie do 

odpowiedzi wzoru umowy zastawu rejestrowego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 41 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę 

zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu 

odbioru.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 42 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia 

obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 43 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 44 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci 

cesji praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia, 

do zawarcia której Zamawiający się zobowiązuje?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody (Zamawiający prosi o oszacowanie kosztu polisy). 

 

Pytanie nr 45 

Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia 

terminowej spłaty rat w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.  

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie nr 46 

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In 

blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 47 

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami 

Wykonawcy. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o załączenie do odpowiedzi wzoru weksla 

oraz deklaracji wekslowej Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie nr 48 

Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań 

Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór 

umowy na etapie pytań Wykonawców. 

 

Pytanie nr 49 

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie gwarancji dostępności części zamiennych, o 

czym mowa w §2 ust. 11 projektu umowy do 5 lat. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź 

importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części 

zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo 

zmian w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub 

dystrybutor może zaprzestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty 

magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom 

umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia 

ceny oferty.  

Odpowiedź: Vide: odpowiedź: zestaw nr 1 pytanie 3. 

 

Pytanie nr 50 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust 6 wzoru umowy i dopuszczenie dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego przez obie Strony umowy. Przyznanie tego uprawnienia wyłącznie 

Zamawiającemu stanowi naruszenie zasady równości Stron umowy.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 51 

Prosimy Zamawiającego o modyfikację rozdziału 9 pkt. 4 SWZ, w którym wskazano, że: środki 

dowodowe, pod rygorem nieważności, powinny zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym złożonym przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Niniejsze postępowanie 

prowadzone jest poniżej progów unijnych, a zatem mając na uwadze treść art. 63 ust. 2 ustawy pzp, 

oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej, dla której zastrzeżony jest wyłącznie 

kwalifikowany podpis elektroniczny, bądź postaci elektronicznej, która charakteryzuje się podpisem 

zaufanym lub osobistym. Proponujemy zapis o następującym brzmieniu: środki dowodowe, pod 

rygorem nieważności, powinny zostać złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
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podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym złożonym przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie nr 52 

W celu zabezpieczenia interesu Stron stosunku prawnego na wypadek zaistnienia zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony zdarzenia, wpływającego na 

zobowiązania oraz odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego Umowy, 

prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy odrębnego 

paragrafu z klauzulą siły wyższej o brzmieniu proponowanym poniżej:  

„§….  

Siła wyższa  

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nadzwyczajne, niemożliwe do 

przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy..  

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające  

53. z wystąpienia siły wyższej.  

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie 

jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw jej 

wystąpienia, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie lub mailowo.  

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw, Strony uzgodnią wzajemne działania 

minimalizujące negatywne skutki wystąpienia siły wyższej, a w razie potrzeby dokonają także 

zmiany w treści Umowy, w szczególności poprzez wydłużenie terminu jej wykonania, zmianę 

zakresu świadczenia Wykonawcy lub sposobu wykonania Umowy.  

5. Strony zgodnie potwierdzają, iż w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw nie 

naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, a zwłaszcza kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez 

Wykonawcę.  

6. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w 

ust. 4 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy na skutek wystąpienia siły 

wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W 

przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy, Wykonawcy przysługuje z 

tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający”. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

======================================================================== 

 

UWAGA:  

Zmianie ulega wzór Umowy, Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z formularzem 

cenowym, Formularz oferty oraz Wykaz dostaw. W związku z powyższym zmianie 

ulega także termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:  
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Termin składania ofert i otwarcia ofert:  

 

Było:  

 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 12.10.2022 r. do godziny 

11:00.  

2.  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.10.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 

poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 12.1.  
 

Jest:  

 
1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 31.10.2022 r. do godziny. 

11:00. 

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.10.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego 

poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 12.1.  

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
 

Wymagania Zamawiającego dotyczące wadium:  

 

Było:  

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie określonej dla danego pakietu, przed 

upływem terminu składania ofert (do 12.10.2022 r., godz.: 11:00), na cały okres związania ofertą od 

upływu terminu składania ofert.  

 
Jest:  

 
1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie określonej dla danego pakietu, przed 

upływem terminu składania ofert (do 31.10.2022 r., godz.: 11:00), na cały okres związania ofertą od 

upływu terminu składania ofert.  
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
 

Czas związania ofertą w SWZ:  

 

Było:  

 

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni to jest do dnia 10.11.2022 r.  
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Jest:  

 
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni to jest do dnia 29.11.2022 r. 

 

 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią 

integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w 

postępowaniu. 

 
 

 

Z up. Dyrektora WCSKJ 
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