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DO   WYKONAWCÓW 
  

Dotyczy: ZP/PN/08/04/2022 DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I 

URUCHOMIENIEM ORAZ FINANSOWANIEM W SYSTEMIE RATALNYM 

MYJNI-DEZYNFEKATORÓW NA POTRZEBY CENTRALNEJ STERYLIZATORNI 

WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ. 

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W EZAMÓWIENIA: NUMER OGŁOSZENIA: 

2022/BZP 00134377/01 Z DNIA 2022-04-26 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą 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 2 

 

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia: 

1. Pkt. 1.11 – Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana myjnia była wyposażona w 

dotykowy panel sterujący o przekątnej min. 7”, umieszczony po obu stronach myjni , 

co jest rozwiązaniem znacznie nowocześniejszym niż opisany w SWZ  wyświetlacz 

graficzny? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

2. Pkt. 1.14 – Czy Zamawiający zgodzi się, aby na wydruku z myjni były umieszczone 

dane w postaci alfanumerycznej a wydruk zawierający dane zarówno tekstowe jak i 

wykres był możliwy do wydruku na drukarce w formacie A4,  co pozwala na 

czytelniejszą analizę danych z urządzenia niż na wąskim wydruku z wymaganej 

drukarki wbudowanej? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

3. Pkt. 1.15 – Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało dwa wbudowane 

zbiorniki na wodę procesową do mycia i dezynfekcji redukujące całkowity cykl 

mycia, dezynfekcji i suszenia do 45 min   ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga wymiany 3 

bojlerów na wodę procesową do mycia, zgodnie ze zmienionym Załącznikiem nr 1 

do SWZ. 

 

4. Pkt. 1.22 – Czy Zamawiający odstąpi od systemu automatycznej identyfikacji wózków 

wsadowych? W praktyce system ten daje korzyści tylko przy opcji załadunku 

automatycznego a bez takiego systemu jedynie podnosi koszty zakupu urządzenia,  

przy zaledwie 5 wózkach wsadowych, których wymaga Zamawiający,  personel nie 

ma problemu z wyborem odpowiedniego programu mycia dla typu wsadu. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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5. Pkt. 1.23 – Czy Zamawiający zrezygnuje z pomiaru przewodności wody w trakcie 

fazy płukania końcowego w celu oceny pozostałości środków chemicznych? 

Informacja o przewodności wody umieszczona na wydruku lub na wyświetlaczu 

znacznie podnosi koszty zakupu urządzenia, a nie ma wpływu na efektywność 

procesu. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

6. Pkt. 1.26 – Prosimy o odstąpienie od wymogu prezentowania na interaktywnym 

schemacie pracy podzespołów myjni.  

Urządzenia posiadają listę wejść i wyjść z urządzenia co dla technika serwisowego 

jest wystarczającą informacją do prowadzenia diagnostyki urządzenia. Personel 

obsługujący urządzenia nie posiada kodów do aktywacji trybów serwisowych,  tak 

więc parametr ten ma na celu jedynie ograniczenie konkurencji w postępowaniu.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga możliwości obsługi ze strony 

użytkownika, a nie tylko serwisanta (możliwość graficznej obserwacji działania 

podzespołów, informacji o potrzebie wykonania przeglądu technicznego). 

 

7. Pkt. 1.29 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w pompę myjącą 

o wydajności i konstrukcji dopasowanej do konstrukcji całego urządzenia?  

Wydajność pompy wyrażona w l/min nie jest parametrem na podstawie którego 

można oceni rzeczywistą skuteczność mycia, każde urządzenie posiadające certyfikaty 

zgodności gwarantuje poprawne przeprowadzenie procesu, parametr ten wiec ma na 

celu tylko i wyłącznie ograniczenie konkurencyjności w postępowaniu.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

8. Pkt. 1.36 – Czy Zamawiający nie popełnił błędu wymagając do tak dużej myjni 

pojemników o pojemności zaledwie 5 litrów? Dla urządzeń tego typu standardem jest 

stosowanie pojemników 10 litrowych umieszczanych pod komorą mycia  co wpływa 

znacząco na zmniejszenie kosztów eksploatacji myjni. 

Odpowiedź: Zamawiający posiada centralny system dozowania środków, a pod 

myjniami znajdują się pojemniki buforowe. 

 

9. Pkt. 1.38 – Czy Zamawiający wymaga, aby myjnie zużywała wody max. 25l/fazę, 

dzięki czemu ich praca jest znacznie bardziej ekonomiczna - niższe zużycie wody, 

energii oraz co najważniejsze środków chemicznych, które ustawia się względem 

pobieranie ilości wody. Przypominamy, iż prawidłowy pełny proces składa się z 

minimum 5 faz .Dlatego też przy założeniu wymaganego zużycie przy 8 cyklach na 

dzień, zużycie wody wyniesie aż 1600 litrów na dzień jednej myjni. Przy 

proponowanym przez nas rozwiązaniu każdego dnia placówka zaoszczędzi aż 600 

litrów wody, co w ujęciu miesięcznym pozwoli na oszczędzenie18 000 litrów wody. 

Przy obecnym zapisie zużycie wody w ujęciu miesięcznym wyniesie 48 000 litrów 

wody – 1 urządzenie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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10. Pkt. 1.41 – Zgodnie z przeprowadzoną wizją lokalną w dniu 28.04.2022 r. prosimy o 

potwierdzenie, czy myjnie wraz z niezbędną przestrzenią serwisową mają się zmieścić 

we wnęce po myjniach obecnie użytkowanych, której szerokość wynosi 260 cm oraz, 

że montaż myjni nie wymusi konieczności przebudowy lub zmiany miejsca obecnie 

zamontowanego okna podawczego. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje montażu zgodnie z pkt 1.41. Załącznika nr 1, 

tj.: „Maksymalne wymiary zewnętrzne myjni:  1100 x 960 x 2500 mm (sxgxw). 

Montaż i instalacja myjni we wnęce po wycofanych myjniach”. Zamawiający 

dopuszcza inne wymiary pod warunkiem dostosowania miejsca montażu przez 

Wykonawcę. Graniczna wysokość: 2500 mm. 

 

11. Pkt. 1.53 – Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy do wyposażenia aparatów 

anestezjologicznych wyposażony w: 

8 dysz do worków oddechowych 

20 przyłączy do mycia rur anestezjologicznych 

20 dysz do przewodów rurowych o różnych długościach i średnicach oraz miejsce na 

kosz DIN 1/1 .  

Obecnie opisany wózek wsadowy jest charakterystyczny dla wyłącznie jednego 

wytwórcy myjni.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ, ale dopuszcza jak w pytaniu 15 

w Zestawie 6. 

 

ZESTAW 3 

 
Pytanie nr 1 (Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 5)  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w 

przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?  

Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają czas oczekiwania 

na części. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Wskazany zapis otrzymuje brzmienie:  

„5. 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 (Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 6)  

W określonych przypadkach do sprawnego funkcjonowania sprzętu, po próbie naprawy, 

konieczna jest wymiana danego elementu lub modułu. Nieuzasadniona byłaby sytuacja w 

której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część 

urządzenia, którego całość, poza tym elementem, działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego 

modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy 

umożliwi rzetelną kalkulację ceny. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez 

usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie 

możliwość wymiany części/modułów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w 

zapisu umowy na:  
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„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany niesprawnego modułu / podzespołu / elementu na 

nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego 

elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym 

określonym w ust. 5.(...)”? 

Odpowiedź: Zamawiający częściowo wyraża zgodę. Wskazany zapis otrzymuje 

brzmienie: „6. Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne tego samego modułu, elementu 

lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku wystąpienia trzeciej awarii tego 

samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie 

ostatecznym określonym w ust. 5, element lub podzespół zostanie wymieniony na nowy 

wolny od wad.” 

 

Pytanie nr 3 (Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 7)  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy gwarancyjnej do 10 dni 

roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z 

zagranicy?  

Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają czas oczekiwania 

na części. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wskazany zapis otrzymuje brzmienie:  

„7. Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego wydłuża się 

okres gwarancji o czas przerwy w eksploatacji wynosi 10 dni” 

 

Pytanie nr 4 (Dotyczy Załącznika nr 1, Tabela nr 1)  

Czy Zamawiający przewiduje rozszerzenie przez Wykonawców tabeli dotyczącej ceny oferty 

poprzez dodanie osobnej pozycji ofertowej zawierającej prace budowlane oraz koszty 

finansowania płatności ratalnej które posiadają odrębną stawkę VAT?  

Odpowiedź: Tak, zgodnie z Załącznikiem nr 1. 

 

Pytanie nr 5 (Dotyczy Załącznika nr 1, Tabela nr 2, punkt 1.75)  

W następstwie przeprowadzonej wizji lokalnej prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający 

poprzez sformułowanie „Koszt niezbędnych przyłączy zgodnie z DTR po stronie oferenta (po 

uzgodnieniu z Działem Techniczno - Eksploatacyjnym)” wymaga również wymiany na nowe 

3 bojlerów doprowadzających do myjni-dezynfektorów wodę ciepłą zmiękczoną. 
Odpowiedź: Tak, zgodnie z Załącznikiem nr 1 (pkt 1.74). 

 

ZESTAW 4 

1. Załącznik nr 1 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Dotyczy: Dostawa, montaż i uruchomienie myjek -dezynfektorów na potrzeby Bloku 

Operacyjnego Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 

Tabela Nr 2 : Warunki Techniczne 

1. Parametry Techniczne 

Pkt. 1.2 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie pozwalające na wysunięcie na 

specjalnych kołach myjni na czas przeglądu serwisowego? 
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Uzasadnienie: Proponowana myjnia posiada koła oraz wszystkie przyłącza są elastyczne 

dzięki czemu można łatwo wysunąć urządzenie na czas przeglądu. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

2. Pkt. 1.11 Czy Zamawiający dopuści kolorowy dotykowy ekran o przekątnej 4,3 cala 

umieszczony z boku komory mycia na ergonomicznej wysokości 135 cm.? 

Uzasadnienie: Proponowany ekran wysokiej rozdzielczości jest czytelny i łatwy w 

obsłudze. 

Odpowiedź: Por. odpowiedź na pytanie 1 w Zestawie 2. Ekran o przekątnej min. 5 

cali. 

 

3. Pkt. 1.13 Czy Zamawiający dopuści po stronie załadowczej również kolorowy ekran 

dotykowy o przekątnej  4,3 cala prezentujący przebieg cyklu mycia i dezynfekcji w czasie 

rzeczywistym z wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu, wartości A0 i czasu 

pozostałego do zakończnia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zmianie ulega treść pkt 1.13. Załącznika nr 1 

do SWZ. 

 

4. Pkt. 1.14 Czy Zamawiający dopuści rejestrację parametrów cyklu w języku polskim, 

wydruk parametrów cyklu na wbudowanej drukarce panelowej, wydruk wartości 

temperatury w komorze? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

5. Pkt. 1.29 Czy Zamawiający dopuści dwie pomy o wydajności po 600 l/min co razem daje 

1200 l/min? 

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie zapewnia większą wydajność.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

6. Pkt.1.32 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym informacja o zużyciu filtra 

powietrza odbywa się na podstawie licznik przeprowadzonych cykli? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

7. Pkt. 1.34 Czy Zamawiający dopuści 3 pompy dozujące środki chemiczne, minimum od 

trzech różnych producentów, każda pompa z możliwością nastawy w mililitrach  na litr 

stężenia środka chemicznego bezpośrednio z panela sterującego dla każdego programu 

oddzielnie? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

8. Pkt 1.41 Czy Zamawiający dopuści wymiar głębokości myjni nieznacznie większy tj. 100 

cm? 

Uzasadnienie: Proponowana myjnia posiada wymiar głębokości o 4 cm większy od 

podanego w specyfikacji 

Odpowiedź: Por. odpowiedź na pytanie 10 w Zestawie 2. 
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9. Pkt. 1.53 Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy do mycia wyposażenia aparatów 

anestezjologicznych o następującej pojemności:  

- 10 złączy do mycia wnętrz rur karbowanych o maksymalnej długości 1500 mm,  

- 10 dysz do mycia cewników, masek i akcesoriów anestezjologicznych,  

- 9 dysz do mycia worków anestezjologicznych? 

Uzasadnienie: Podany zestaw jest przyłączy jest optymalny w przypadku mycia i 

dezynfekcji wyposażenia aparatów anestezjologicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ, ale dopuszcza jak w pytaniu 15 w 

Zestawie 6. 

 

10. Pkt. 1.58  Czy Zamawiający dopuści pojemność 4 kosze DIN oraz 2 tace przystosowane do 

mycia narzędzi stosowanych w chirurgii małoinwazyjnej 

- 4 złącza typu Luer-lock 

- 5 złączy z wymiennymi silikonowymi nasadkami umożliwiającymi podłączenie narzędzi 

o różniej średnicy (1, 6 i 10 mm)? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

11. Pkt. 1.59 Czy Zamawiający dopuści 2 poziomy mycia na tace sterylizacyjne w wózku do 

mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej? 

Uzasadnienie: Proponowany wózek do mycia narzędzi chirurgii małoinwazyjnej i 

charakteryzuje się  następującą ilością przyłączy: 

wózek umożliwia jednoczesne mycie do 92 narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej oraz 

4 przewodów optycznych 

- posiada 3 półki zamocowane na stałe 

- na górnej półce można umieścić 2 stojaki (w zestawie), z których każdy posiada 36 

złączy: 

- 5 silikonowych nasadek (ULP1) umożliwiających podłączenie narzędzi o średnicy 1 mm 

- 5 silikonowych nasadek (ULP1) umożliwiających podłączenie narzędzi o średnicy 6 mm 

-  7 złączy Luer-lock 

-  8 złączy MIC do podłączenia elementów wydrążonych o maksymalnej średnicy 

zewnętrznej 14 mm 

-  11 dysz pionowych (O 3 – 4 mm) 

- najniższe dwa poziomy mogą pomieścić 4 kosze DIN oraz 2 tace KITMIC10 

- w górnej części wózka znajdują się 4 wieszaki na stelaże SCVO (brak w zestawie) wraz z 

4 przyłączami do mycia przewodów optycznych. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 5 

 
1. Pytanie  dot. SWZ: 

Prosimy Zamawiającego o informację  jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień 

urządzeń. 
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Uzasadnienie: prosimy o podanie rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości  oraz 

informacji czy droga transportowa jest płaska -  czy nie występują przeszkody architektoniczne typu 

schody, windy (prosimy o podanie ew. wymiarów windy i  jej nośności). 

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu. 

Odpowiedź: Wymiary otworów drzwiowych: szerokość 98 cm. Droga transportowa jest 

płaska, bez przeszkód architektonicznych. 
 

2. Pytanie dot. SWZ: 

Czy w miejscu posadowienia myjni narzędziowych dostępne są niezbędnie media, czy nie ma 

potrzeby wykonania dodatkowych prac budowlanych bądź przebudowy istniejących podłączeń? 

Uzasadnienie: Informacja ta jest niezbędna do kalkulacji przetargowej. 

Odpowiedź: Media są dostępne (woda, energia elektryczna). Wykonanie prac 

budowalnych, w tym przebudowa instalacji zasilającej w zależności od oferowanych 

rozwiązań (wymiary urządzeń, zapotrzebowanie na energię) po stronie Wykonawcy.  

 
3. Pytanie dot. załącznika nr 3 do SWZ wzór oferty punkt 1 podpunkt 1: 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: 

1) Składamy ofertę na realizację zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej: 

SWZ) za cenę: 

Cena netto …………………………………...zł   

Stawka i wartość podatku VAT: ……%, 

Cena brutto …………………………………...zł   

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ   
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: 

1) Składamy ofertę na realizację zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (dalej: 

SWZ) za cenę: 

Cena netto …………………………………...zł   

Stawka i wartość podatku VAT: ……%, 

Stawka i wartość podatku VAT: ……%, 

Cena brutto …………………………………...zł   

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ   
Uzasadnienie:  myjnie - dezynfektory jako urządzenia medyczne objęte są stawką podatku VAT 8 % 

natomiast akcesoria nie stanowiące integralnej części urządzeń oraz usługi bezpośrednio związane z 

wykonaniem kontraktu opodatkowane są stawką 23%. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu wzoru oferty punkt 1 podpunkt 1 w 

sposób następujący: 

„ 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:  

Składamy ofertę na realizację zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia (dalej: SWZ) za cenę:  

1) Cena netto sprzętu: …………………………zł  

Stawka i wartość podatku VAT: ……%,  

Cena brutto sprzętu ……………………….zł  

2) Koszt dostawy, demontażu obecnie użytkowanych urządzeń, montażu nowych 

urządzeń, serwisowania urządzeń i szkolenia dla personelu medycznego: 

Cena netto …………………………………...zł  
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Stawka i wartość podatku VAT: ……%,  

Cena brutto …………………………………...zł  

3) Koszt prac budowlanych: 

Cena netto …………………………………...zł  

Stawka i wartość podatku VAT: ……%,  

Cena brutto …………………………………...zł  

4) Koszt finansowania płatności ratalnej ……………………. zł stawka podatku VAT: 

….  

co łącznie stanowi:  

Cena netto …………………………………...zł  

Stawka i wartość podatku VAT: ……%,  

Cena brutto …………………………………...zł  

ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO ………………………………….zł 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO ………………………………...zł 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ oraz postanowieniami umowy” 
 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje tożsamej zmiany w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu 

zamówienia oraz w Załączniku nr 2 – Formularz ofertowy. 

 

4. Pytanie dot. załącznika nr 1 do SWZ  opis przedmiotu zamówienia,  

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Prosimy Zamawiającego o możliwość wpisania dwóch stawek VAT w rubryce: G stawka VAT %. 

Uzasadnienie:  myjnie - dezynfektory jako urządzenia medyczne objęte są stawką podatku VAT 8 % 

natomiast akcesoria nie stanowiące integralnej części urządzeń oraz usługi bezpośrednio związane z 

wykonaniem kontraktu opodatkowane są stawką 23%. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 1 przewiduje opcjonalne 

uzupełnienie według uznania Wykonawcy. 
 

5. Pytanie dot. załącznika nr 3 do SWZ : wzór umowy § 1 punkt 3: 

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 

zobowiązuje się do   demontażu elementów istniejących myjni-dezynfekatorów oraz 

utylizacji urządzeń na rzecz Zamawiającego.  Uzyskane wpływy za złomowanie należą do 

Zamawiającego. 
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: 

3. W ramach wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 

zobowiązuje się do   demontażu elementów istniejących myjni-dezynfekatorów oraz 

utylizacji urządzeń na rzecz Zamawiającego. 
Uzasadnienie: utylizacja myjni - dezynfektorów odbywa się w wyspecjalizowanych firmach i jest 

odpowiednim dodatkowym kosztem dla Wykonawcy. 

Firmy utylizujące urządzenia medyczne te za tego typu usługę pobierają wynagrodzenie, nie płacą za 

złomowanie. Związku z tym zapis o uzyskanych wpływach za złomowanie musi zostać usunięty. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana została zawarta w zmodyfikowanym 

projekcie umowy. 
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6. Pytanie dot. załącznika nr 3 do SWZ : wzór umowy § 3 punkt 6: 
6. Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej sprzętu) tego 

samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku zaistnienia potrzeby trzeciej naprawy 

gwarancyjnej urządzenie zostanie wymienione na nowe, wolne od wad.  

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: 
6. Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej sprzętu) 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.  

Uzasadnienie: myjnia - dezynfektor to urządzenie produkowane na zamówienie w wersji 

skonfigurowanej pod potrzeby Zamawiającego. 

 Wykonawca nie posiada urządzenia zastępczego na stanie, każdy model urządzenia  jest w wersji 

dedykowanej pod konkretne potrzeby klienta. 

Odpowiedź: patrz: odpowiedź na pytanie 2 w Zestawie 3. 

 

7. Pytanie dot. załącznika nr 3 do SWZ : wzór umowy § 5 punkt 2: 

2. Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach. Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 0,5% wartości umowy netto, o której mowa w § 3 pkt. 1, za zwłokę w 

dostawie za każdy dzień licząc od daty upływu terminu dostawy wskazanego w 

ofercie przetargowej do dnia ostatecznego przyjęcia przedmiotu zamówienia bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego  

b) w wysokości 0,5% wartości umowy netto, o której mowa w § 3 pkt. 1,  w przypadku 

zwłoki usunięcia wady ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi, za każdy dzień 

zwłoki  

c) w wysokości 30% wartości netto niezrealizowanego zamówienia za odstąpienie od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na: 

2. Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach. Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 0,2% wartości umowy netto, o której mowa w § 3 pkt. 1, za zwłokę w 

dostawie za każdy dzień licząc od daty upływu terminu dostawy wskazanego w 

ofercie przetargowej do dnia ostatecznego przyjęcia przedmiotu zamówienia bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego  

b) w wysokości 0,2% wartości umowy netto, o której mowa w § 3 pkt. 1,  w przypadku 

zwłoki usunięcia wady ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi, za każdy dzień 

zwłoki  

c) w wysokości 30% wartości netto niezrealizowanego zamówienia za odstąpienie od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

Uzasadnienie: wysokość zaproponowanych kar przewyższa standardowe stawki stosowane w 

tego typu umowach. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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8. Pytanie dot. załącznika nr 3 do SWZ : wzór umowy § 5 punkt 3: 

3. W razie zwłoki w usłudze objętej umową, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

Prosimy Zamawiającego o usunięcie tego zapisu, gdyż zabezpiecza jednostronnie interesy 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięciu zapisu. Jednocześnie zapis 

otrzymuje nowe brzmienie: „3. W razie zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia 

wynoszącej ponad 30 dni roboczych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” 

 

ZESTAW 6 

 

Pytanie 1  

Dotyczy: SWZ, rozdz. 10 Wykaz dokumentów i oświadczeń (podmiotowych oraz 

przedmiotowych środków dowodowych), jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, pkt 2.1.4 Załącznik nr 5 – 

wykaz dostaw  

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający uzna dostawy sterylizatorów lub kompletnego 

wyposażenia Centralnej Sterylizatorni o wartości min. 600 000, zł każda, jako odpowiadające 

swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia?  

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji warunku. W związku z udzielaną 

odpowiedzią warunek udziału w postępowaniu (podstawa jego spełnienia) dot. zdolności 

technicznej lub zawodowej, określony w pkt 9 ppkt 4 SWZ, pkt 5.6 ogłoszenia o 

zamówieniu oraz załącznika nr 5 do SWZ, zostaje sprecyzowany w następujący sposób: 

„4. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie minimum 3 

dostaw wraz z montażem i uruchomieniem o wartości minimum 400 000,00 zł, 

odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, 

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z 

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 

odpowiednie dokumenty. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego 

wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ”. 

 

Pytanie 2  

Dotyczy: SWZ rozdz. 16 Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób 

oceny ofert, punktacja w kryterium GWARANCJA (G).  

Proszę o doprecyzowanie czy oferenci mogą przedstawić ofertę z okresem gwarancji 

pomiędzy podanymi punktowanymi wartościami, np. 42 lub 54 miesiące. Jeżeli tak, to jak 

będzie taka gwarancja punktowana?  
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z wyrażoną zgodą, zapisy 

dotyczące przyznanej punktacji w ramach oferowanego okresu gwarancji, zawarte w 

pkt 16.1. SWZ, otrzymują nowe brzmienie: 

„PUNKTACJA: GWARANCJA - minimum 36 miesięcy / maksymalnie 60 miesięcy 

36 miesięcy – 20 pkt 

42 miesiące – 25 pkt 

48 miesięcy -30 pkt  

54 miesiące – 35 pkt 

60 miesięcy – 40 pkt” 

 

Pytanie 3  

Dotyczy: Załącznik nr 1, Tabela nr 2, pkt 1.19  

Prosimy o umożliwienie zaoferowania myjni, która w sterowniku ma możliwość zapisania 

dodatkowo 15 programów (całkowita ilość programów możliwych do zapisania w pamięci – 

25).  

Zamawiający w punkcie 1.15 wymaga min. 10 podstawowych programów fabrycznych. W 

centralnej sterylizatorni stosuje się maksymalnie kilkanaście programów mycia i dezynfekcji. 

Proponowane urządzenie będzie dysponować zapasem programów możliwych do 

późniejszego zapisania.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 4  

Dotyczy: Załącznik nr 1, Tabela nr 2, pkt 1.22, 1.51, 1.56, 1.63, 1.70, 1.72  

Wnoszę o umożliwienie zaoferowania myjni dezynfektorów nie wyposażonych w system 

automatycznej identyfikacji wózków wsadowych. 

Zamawiający wymaga aby myjnia była wyposażona w min. 10 fabrycznych programów 

mycia dezynfekcji i jedynie 5 rodzajów wózków wsadowych. Z powyższego wynika, że 

niektóre rodzaje wózków będą musiały być wykorzystywane do kilku programów mycia i 

dezynfekcji. W takich przypadkach obsługa myjni i tak będzie musiała ręcznie wybrać 

program z listy programów. Wymagana opcja ma uzasadnione zastosowanie w przypadku 

kiedy każdy wózek jest przypisany (zaprogramowany) do jednego, danego programu mycia i 

dezynfekcji. W obecnej sytuacji opcja ta nie będzie wykorzystywana przez obsługę 

urządzenia, a jedynie podraża koszty zakupu myjni.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 5  

Dotyczy: Załącznik nr 1, Tabela nr 2, pkt 1.23  

Wnoszę o umożliwienie zaoferowania myjni bez pomiaru przewodności wody w trakcie fazy 

płukania.  

W przypadku poprawnie skonfigurowanej technologii mycia (dobór ilości/stężenia środków 

chemicznych zgodnie z wymogami ich producenta) nie ma konieczności stosowania tej opcji 

dodatkowej.  

W przypadku awarii systemu pomiaru przewodności, który np. zacznie błędnie wskazywać 

zanieczyszczenia wody, czas trwania programu ulegnie znacznemu wydłużeniu. Myjnia nie 
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pokaże błędu ponieważ system ten nie jest wyposażony w dwa czujniki (jak np. system 

kontroli temperatury) tylko w jeden. Urządzenie nie będzie w stanie porównać odczytów z 

dwóch czujników i stwierdzić nieprawidłowości w swoim działaniu.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 6  

Dotyczy: Załącznik nr 1, Tabela nr 2, pkt 1.24  

Wnoszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania myjni wyposażonej tylko w sygnał 

optyczny po zakończeniu cyklu i optycznej informacji o błędach i awariach.  

Proponowane urządzenie jest wyposażone w całkowicie przeszklone drzwi (po obu stronach) 

oraz podświetlenie całej komory, które sygnalizuje poprzez zmianę sposobu oświetlenia i 

zmianę barwy stan urządzenia (awarię, zakończenie cyklu, oczekiwanie na załadunek, itp.).  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 7  

Dotyczy: Załącznik nr 1, Tabela nr 2, pkt 1.10  

Wnoszę o umożliwienie zaoferowania myjni bez systemu kontroli pracy wszystkich ramion w 

myjni i wózkach wsadowych poprzez pomiar ich częstotliwości obrotów.  

Proponowane rozwiązanie polega na pomiarze ciśnienia w systemie obiegowym. W 

przypadku nieprawidłowości urządzenie przerywa pracę i sygnalizuje błąd. Proponowane 

rozwiązanie jest zgodne z wymaganiami normy PN EN 15883-1 i 2.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 8  

Dotyczy: Załącznik nr 1, Tabela nr 2, pkt 1.28  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w 2 poziomy dostępu 

zabezpieczające przed nieuprawnioną obsługą poprzez wprowadzenie kodu?  

Proponowane rozwiązanie zabezpiecza urządzenie przed nieuprawnioną obsługą i jest zgodne 

z wymaganiami normy PN EN 15883-1 i 2.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 9 

Dotyczy: Załącznik nr 1, Tabela nr 2, pkt 1.29  

Proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania myjni wyposażonej w pompę o wydajności 

700 l/min. do natrysku wody oddzielnie w ramiona natryskowe w myjni i ramiona natryskowe 

w wózkach wsadowych.  

Proponowane myjnie zostały skonstruowane celem ograniczenia kosztów eksploatacyjnych 

polegających na mniejszym poborze prądu i wody. Zastosowana pompa gwarantuje 

odpowiednią mechanikę mycia i płukania oraz dzięki mniejszemu poborowi energii 

elektrycznej niższe koszty eksploatacyjne niż rozwiązanie wymagane.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie 10  

Dotyczy: Załącznik nr 1, Tabela nr 2, pkt 1.30  

Wnoszę o umożliwienie zaoferowania myjni ze zintegrowaną suszarka wyposażoną w jeden 

agregat suszący z możliwością nastawy temperatury. Suszarka wyposażona w 

jednostopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia z filtrem HEPA klasy H14.  

Urządzenie zasysa powietrze od strony czystej, w której powietrze jest pozbawione 

większości zabrudzeń. Rozwiązanie proponowane jest zgodne z wymaganiami normy PN EN 

15883-1 i 2.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 11  

Dotyczy: Załącznik nr 1, Tabela nr 2, pkt 1.32  

Proszę o dopuszczenie do zaoferowania myjnie nie wyposażone w system monitorujący 

różnice ciśnień filtra powietrza.  

W proponowanym urządzeniu filtr powietrza wymienia się podczas każdego przeglądu. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu ogranicza się występowanie awarii spowodowanych jego 

zapchaniem, a tym samym wykonywania cykli mycia ponownie.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 12  

Dotyczy: Załącznik nr 1, Tabela nr 2, pkt 1.33  

Wnoszę o dopuszczenie do zaoferowania myjnie bez kondenserów oparów. Podczas wizyty w 

dniu 28.04.2022 stwierdzono, że istnieje instalacja wentylacyjna wyrzutowa dedykowana dla 

każdego urządzenia (3 szt.), która wyprowadza gorące, wilgotne opary poza budynek.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Kondensery oparów są niezbędne, z uwagi na częste 

awarie instalacji wentylacyjnej wyrzutowej. 

 

Pytanie 13  

Dotyczy: Załącznik nr 1, Tabela nr 2, pkt 1.37  

Wnoszę o umożliwienie zaoferowania rozwiązania równoważnego: myjni wyposażonych w 

pompę spustową w celu szybkiego i higienicznego całkowitego usuwania wody z myjni ze 

szczelnym połączeniem z odpływem do ścieku w celu uniknięcia parowania wody pod 

myjnią.  

Wymuszony odpływ wody z myjni jest wydajniejszy i szybszy niż odpływ grawitacyjny.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W związku z tym zmianie ulega pkt 1.37 

Załącznika nr 1. 

 

Pytanie 14  

Dotyczy: Załącznik nr 1, Tabela nr 2, pkt 1.39  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnie, które wymagają tylko przyłączy wody 

zimnej i demineralizowanej?  

Proponowane rozwiązanie ogranicza koszty eksploatacyjne poprzez brak poboru ciepłej 

wody, która jest droższa od zimnej. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie 15  

Dotyczy: Załącznik nr 1, Tabela nr 2, pkt 1.53  

Czy Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie wózka wsadowego do 

mycia wyposażenia aparatów anestezjologicznych, który wyposażony jest w 26 przyłączy do 

mycia rur anestezjologicznych: 4 szt. do rur o długości do 200 cm, 10 szt. do rur o długości do 

150 cm, 2 szt. do rur o długości do 100 cm i 10 szt. do rur o długości 50 cm i z 48 dyszami do 

mycia i dezynfekcji pozostałego wyposażenia anestezjologicznego (maski, worki, itp.)?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W związku z tym zmianie ulega pkt 1.53 

Załącznika nr 1. 

 

Pytanie 16  

Dotyczy: Załącznik nr 1, Tabela nr 2, pkt 1.58, 1.59, 1.60  

Wnoszę o umożliwienie zaoferowania wózka wsadowego do mycia chirurgii małoinwazyjnej 

(laparoskopia) wyposażonego 116 przyłączy do narzędzi rurowych na górnym poziomie z 

dwoma poziomami do mycia tac sterylizacyjnych o pojemności 6 tac, z których dolny poziom 

umożliwia mycie i dezynfekcję tac i przedmiotów o wysokości do 80 mm, środkowy o 

wysokości do 140 mm.  

Proponowane rozwiązanie umożliwia mycie i dezynfekcję różnego rodzaju wyposażenia – 

jest bardziej uniwersalne, elastyczne.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 17  

Dotyczy: Załącznik nr 1, Tabela nr 2, pkt 1.67  

Wnoszę o umożliwienie zaoferowania tacy z uchwytami na 2 optyki sztywne z zamykaną 

pokrywą, wykonaną z drutu ze stali kwasoodpornej, taca o wymiarach – min. 80 x 150 x 480 

(WxSxD) – 2 szt.  

Taca wykonana z drutu umożliwia wydajniejszy przepływ wody przez tacę, co skutkuje 

skuteczniejszym myciem powierzchni zewnętrznych mytych laparoskopów. Perforowana 

blacha ma stosunkowo małe otwory, które ograniczają przepływ wody przez nią.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 18  

Dotyczy: Załącznik nr 1, Tabela nr 2, pkt 2.2; SWZ rozdz. 10, pkt 2.1 (Przedmiotowe środki 

dowodowe)  

Proszę o doprecyzowanie czy pod pojęciem oryginalne materiały techniczne Zamawiający ma 

na myśli opisane i wymagane w SWZ rozdz. 10, pkt 2.1 (Przedmiotowe środki dowodowe) 

„katalogi, foldery (ze zdjęciami, rysunkami), do każdej pozycji, w języku polskim na 

podstawie których Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany 

asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi, bądź inny 

dokument potwierdzający wymogi Zamawiającego wystawiony przez wytwórcę, 

autoryzowanego przedstawiciela”.  

Odpowiedź: Tak. Oryginalność materiałów technicznych oznacza niedopuszczenie 

zamienników. Materiały muszą być zgodne z materiałami zastosowanymi do produkcji 

urządzenia. 
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Pytanie 19  

Dotyczy SWZ, rozdz. 16 Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób 

oceny ofert  

Czy Zamawiający doda dodatkowe kryterium jakościowe i podda ocenie punktowej 

urządzenie o specyfikacji wyższej od opisanej w SWZ, wyposażone w dodatkowy 

zbiornik/system oszczędzania wody demi, polegający na odzysku i wykorzystaniu wody z 

fazy ostatniego płukania do innej fazy następnego procesu zlokalizowany poza komorą 

mycia?  

Np.;  

Urządzenie wyposażone w opisany system odzysku wody demi - 20 pkt. 

Urządzenie nie wyposażone w opisany system odzysku wody demi – 0 pkt.  

Uzasadnienie:  

Zamawiający w opisie SWZ sygnalizuje zainteresowania niskim zużyciem mediów, podając 

maksymalny pobór wody. Proponowane rozwiązanie jest dodatkowym wyposażeniem 

ograniczającym zamawiającemu zużycie najdroższej wody DEMI w każdym cyklu mycia o 

około 30 l (również ścieków). Powyższe rozwiązanie jest dodatkowym system znacznie 

obniżającym koszty eksploatacji przy niewiele większych kosztach zakupu, w związku z 

czym nadanie oceny punktowej wyrównało by szanse oferentów chcących zaproponować 

nowoczesne rozwiązania.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 20  

Dotyczy SWZ, rozdz. 16 Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób 

oceny ofert  

Czy Zamawiający doda dodatkowe kryterium związane z krótszym terminem dostawy, co 

umożliwi Zamawiającemu szybsze, wcześniejsze rozpoczęcie eksploatacji nowych i 

nowoczesnych urządzeń?  

Np.  

Okres dostawy do 12 tygodni – 20 pkt.  

Okres dostawy do 16 tygodni – 10 pkt.  

Okres dostawy do 6 miesięcy – 0 pkt. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 7 

1. Prosimy aby Zamawiający potwierdził wartość kontraktu z NFZ na 2022 rok, 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od udzielenia odpowiedzi na to pytanie, ponieważ 

nie dotyczy ono wyjaśnienia SWZ. 

 

Prośba o przedstawienie przez Zamawiającego planu inwestycyjnego na 2022 rok 

Odpowiedź: w załączeniu. 
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2. Prosimy o przekazanie uchwały o pokrycie straty za 2020 rok 

Odpowiedź: w załączeniu. 

 

3. Zestawienia posiadanych przez Zamawiającego zobowiązań (kredyty i pożyczki stan na 

29.04.2022r.) 

Odpowiedź: w załączeniu. 

 

4. Wyjaśnienie strat i ewentualnie informacje, jeżeli Zamawiający prowadzi jakiś program 

restrukturyzacji – prosimy o jego szczegóły; 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od udzielenia odpowiedzi na to pytanie, ponieważ 

nie dotyczy ono wyjaśnienia SWZ. 

 

5. informację ilu pracuje lekarzy, a ilu jest na kontraktach? 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od udzielenia odpowiedzi na to pytanie, ponieważ 

nie dotyczy ono wyjaśnienia SWZ. 

 

6. -informację na temat nadwykonań – jakie kwoty i w jaki sposób są rozliczane z NFZ; 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od udzielenia odpowiedzi na to pytanie, ponieważ 

nie dotyczy ono wyjaśnienia SWZ. 

 

7. -informację na temat wpływu Covid19 na funkcjonowanie i wyniki finansowe szpitala – 

wyniki aktualne – (wstępne za 2021, albo ostatnie dostępne np. za listopad 2021); 

Odpowiedź: w załączeniu. 

 

8. -uzasadnienie inwestycji będącej przedmiotem tego Postepowania przetargowego na 

dostawę (czy jest to wymiana czy rozszerzenie działalności?) 

Odpowiedź: Jest to wymiana urządzeń. 

 

9. Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją 

wekslową? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie weksla in blanco wraz z 

deklaracją wekslową według wzoru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przekazania 

Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 

 

10. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie sprzętu w całym okresie finansowania leży po 

stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

11. Prosimy o informację czy możliwa będzie cesja z praw z polisy ubezpieczeniowej w 

zakresie finansowania sprzętu medycznego? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że taka cesja nie będzie możliwa. 
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12. Prosimy o informację czy możliwe będzie zawarcie Umowy zastawu rejestrowego na 

wzorze Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie na rzecz Wykonawcy 

zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia. 

 

ZESTAW 8 

 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści Paragrafu 1 ust. 1 na poniższą. 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem 3 szt. myjni-

dezynfekatorów wraz z finansowaniem ratalnym dostawy przez Wykonawcę dla potrzeb 

Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w 

Jeleniej Górze, zwanego w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia lub sprzętem, 

wraz z kompletem akcesoriów niezbędnych do funkcjonowania sprzętu, zgodnie z 

zestawieniem parametrów technicznych stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ, warunkami 

gwarancji i serwisu oraz szkoleniami określonymi w niniejszej umowie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści Paragrafu 4 ust. 1 na poniższą. 

1. Maksymalna  wartość zobowiązania wynikająca z niniejszej umowy wynosi: 

…………….zł netto (słownie: …………………………..), w tym:  

a) cena 3 szt. myjni-dezynfekatorów wraz z dostawą  …………………zł netto, tj. 

brutto ……………………………. 

b) koszt niezbędnych prac adaptacyjnych, budowlanych oraz szkoleń personelu 

…………………zł netto, tj. brutto ……………………………. 

c) koszt finansowania płatności ratalnej: …………….. zł netto, tj. ……………… 

zł brutto,  

Odpowiedź: Patrz: odpowiedź na pytanie 3 w Zestawie 5. 

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści paragrafu 4 ust. 2 na poniższą:  

Z tytułu realizacji umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne przez Zamawiającego 

przelewem na konto wskazane w fakturze w 36 miesięcznych ratach w wysokości …….… zł 

każda, zgodnie z harmonogramem rat, stanowiącym Załącznik nr 2; płatność pierwszej raty  

nastąpi w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa 

sprzętu Zamawiającemu i podpisany został protokół zdawczo- odbiorczy. Faktura nie może 

być przedłożona przed odbiorem dostawy i odpowiednio - zakończeniem uruchamiania i 

szkolenia ostatniego z elementów przedmiotu umowy.  Za dzień zapłaty rozumie się dzień 

wydania dyspozycji bankowej dokonany przez Zamawiającego. Zamawiający będzie 

regulował płatność ratalną, na podstawie prawidłowo wystawionej jednej faktury VAT. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści paragrafu 5 ust. 3, 4 i 8 na poniższą:  

3 W razie trzykrotnej zwłoki w wykonaniu tej samej usługi objętej umową, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
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stronie Wykonawcy. Przy czym przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu 

Zmawiający jest zobowiązany do wezwania Wykonawcy do wykonania usługi w 

terminie nie krótszym niż 10 dni.  

4 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy także w przypadku, jeżeli 

Wykonawca mimo uprzedniego wezwania na piśmie i wyznaczenia terminu 

dodatkowego do usunięcia uchybienia, uchybia innym postanowieniom umowy. Przy 

czym przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu Zmawiający jest zobowiązany do 

wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszania postanowień umowy, w terminie 

nie krótszym niż 10 dni. 

8   Zamawiający ma prawo potrącić naliczone uznane przez Wykonawcę za zasadne kary 

umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, bez uprzedniego wezwania 

do zapłat 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

5. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zmianę treści paragrafu 7 ust. 1 na następującą: 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie umowy, 

przez co strony rozumieją również zawinioną odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie 

dostawy, skutkującą niezrealizowaniem przedmiotu zamówienia w terminie. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapis otrzymuje nowe brzmienie:  

„1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie 

umowy, przez co strony rozumieją zawinioną odpowiedzialność za nieterminowe 

wykonanie dostawy, skutkującą niezrealizowaniem przedmiotu zamówienia w terminie” 

 

6. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zmianę treści paragrafu 8 ust. 8 na następującą:  

Wszelkie istotne dla wykonania umowy oświadczenia winny być składane w formie pisemnej 

lub elektronicznej, zaś fakt ich doręczenia drugiej stronie nie powinien budzić wątpliwości. 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, w tym danych osób upoważnionych do reprezentacji. W przeciwnym 

wypadku oświadczenia składane na dotychczasowy adres wobec osób upoważnionych, będą 

w pełni skuteczne. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapis otrzymuje nowe brzmienie: „8. Wszelkie 

istotne dla wykonania umowy oświadczenia winny być składane w formie pisemnej lub 

elektronicznej, zaś fakt ich doręczenia drugiej stronie nie powinien budzić wątpliwości. 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, w tym danych osób upoważnionych do reprezentacji. W przeciwnym 

wypadku oświadczenia składane na dotychczasowy adres wobec osób upoważnionych, 

będą w pełni skuteczne.” 

 

7. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zmianę treści paragrafu 10 ust. 1 na następującą:  

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem 

nieważności, z wyłączeniem zmian wchodzących w życie z mocy prawa, które następować 

będą z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapis otrzymuje nowe brzmienie: „1. Wszelkie 

zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem 
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nieważności, z wyłączeniem zmian wchodzących w życie z mocy prawa, które 

następować będą z dniem wejścia w życie odpowiednich przepisów.” 

 

ZESTAW 9 

 
Prosimy zamawiającego o : 

Zmiana w par. 1 ust. 5 w treści Umowy  

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu uszkodzenia lub utraty sprzętu, aż do chwili 

protokolarnego odbioru przez Zamawiającego. Z chwilą dokonania odbioru sprzętu zgodnie z 

Umową ryzyko utraty i uszkodzenia przechodzi na Zamawiającego. Z tą samą chwilą na 

Zamawiającego przechodzi własność 3 szt. myjni-dezynfekatorów 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 
ZESTAW 10 

 
Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ – Tabela nr 2. – Myjnia-dezynfektor przelotowa do narzędzi :  

 

1. Dot. pkt 1.4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor z podgrzewaniem 

elektrycznym z grzałkami umieszczonymi poza komorą mycia w komorze spustowej, 

osłonięte filtrem sitowym, w celu higienicznego oczyszczania komory ?  

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z opisanym, zapewniając 

identyczne funkcje użytkowe. Umiejscowienie grzałki nie ma wpływu na efektywną i pracę 

urządzenia. Osłonięcie grzałek filtrem sitowym zapewnia ochronę grzałek przed 

zanieczyszczeniami oraz zapewnia łatwe i higieniczne czyszczenie komory.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W związku z tym zmianie ulega pkt 1.4 

Załącznika nr 1. 

 

2. Dot. pkt 1.13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor z wyświetlaczem 

kolorowym dotykowym o przekątnej 7 cali po stronie załadowczej z analogową 

(alfanymeryczną) prezentacją przebiegu mycia i dezynfekcji w czasie rzeczywistym z 

wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu, wartości A0 i czasu pozostałego do 

zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim oraz dodatkowo wyświetlanie 

graficzne (wykres temperatury) na zewnętrznym ekranie ?  

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z opisanym, zapewniając 

porównywalne funkcje użytkowe. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Patrz: odpowiedź na pytanie 3 w Zestawie 4. 

 

3. Dot. pkt 1.14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor z rejestracją 

parametrów cyklu w języku polskim, wydruku parametrów cyklu na wbudowanej drukarce 

panelowej, wydruk wartości temperatury w komorze wraz z możliwością wydruku wykresów 

na zewnętrznej drukarce ?  

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z opisanym, zapewniając 

porównywalne funkcje użytkowe.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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4. Dot. pkt 1.26 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynektor któty będzie posiadał 

program serwisowy w sterowniku z informacją o potrzebie wykonania przeglądu 

technicznego oraz z podglądem pracy podzespołów myjni-dezynfektora, w tym stan pracy 

poszczególnych podzespołów sygnalizowany opisowo, możliwość w trybie serwisowym 

aktywowania podzespołów?  

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z opisanym, zapewniając 

porównywalne funkcje użytkowe.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

5. Dot. pkt 1.29 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię o wydajności pompy 750l/min. ?  

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie zapewnia odpowiednią wydajność pompy do 

przeprowadenia efektywnego procesu mycia i dezynfekcji.  

Wydajność nominalna pompy myjącej nie oznacza, wydajności uzyskanej na elementach 

natryskowych komory. Wydajność pompy powinna zapewniać skuteczne mycie i dezynfekcję 

wsadu. Większa wydajność jest zawsze związana z większym zużyciem energii elektrycznej, 

której koszty będzie ponosił Zamawiający w całym okresie eksploatacji urządzenia. 

Zaawansowane technologicznie konstrukcje dążą do niezbędnego, zapewniającego skuteczną 

pracę zmniejszania mocy podzespołów a nie stosowania podzespołów wielkiej mocy. 

Konstrukcja oferowanego urządzenia gwarantuje poprawną i skuteczną pracę urządzenia (w 

tym skuteczność mycia i dezynfekcji) potwierdzoną wymaganymi certyfikatami w tym PN-

EN 15883.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

6. Dot. pkt 1.34 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor z 4 pompami 

dozującymi środki chemiczne, minimum od czterech różnych producentów, każda pompa z 

możliwością nastawy w mililitrach stężenia środka chemicznego na proces myjni 

bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu oddzielnie ?  

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z opisanym, zapewniając 

porównywalne funkcje użytkowe.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ i odpowiedzią na pytanie 7 w Zestawie 4. 

 

7. Dot. pkt 1.37 tabeli: Czy Zamawiający dopuści pompę spustową wody z komory mycia o 

dużej średnicy w celu szybkiego i higienicznego całkowitego usuwania wody z myjni, 

szczelne połączenie z odpływem do ścieku w celu uniknięcia parowania wody pod myjnią?  

Uzasadnienie: Pompa spustowa zapewnia szybsze i efektywniejsze odprowadzenie wody z 

komory mycia. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Por. odpowiedź na pytanie 13 w Zestawie 6. 

 

8. Dot. pkt 1.41 tabeli: Czy Zamawiający dopuści myjnie o wymiarach zewnętrzych 1110 mm 

szerokości i 990 mm głębokości ?  

Uzasadnienie: Proponowane wymiary urządzenia nieznacznie przekraczają wymagania (tj. 10 

mm na szerokości oraz 30 mm na głębokości). Z przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, że 

tak znikome różnice w wymiarach nie wpływają na instalację myjni-dezynfektorów.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Por. odpowiedź na pytanie 10 w Zestawie 2. 
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9. Dot. pkt 1.53 tabeli: Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy do mycia wyposażenia 

aparatów anestezjologicznych o pojemności min. 8 zestawy wyposażenia aparatów 

anestezjologicznych, w tym min. 24 przyłącza do mycia rur o długości max. 150 cm, min. 10 

dysz do mycia worków oddechowych, min. 24 dysze do mycia rur tracheotomijnych, oraz 

wsad na min. 10 dysz do mycia masek anestezjologicznych?  

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z opisanym, zapewniając 

porównywalne funkcje użytkowe.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jak w SWZ, ale dopuszcza jak w pytaniu 15 w 

Zestawie 6. 

 

10. Dot. pkt 1.58-1.60 tabeli: Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy do mycia narzędzi 

do chirurgii małoinwazyjnej o pojemności 7 tac sterylizacyjnych o wymiarach 

480÷485x240÷254x50-70 mm wg normy DIN 58952-3 z dwoma poziomami z min. 90 

przyłączami łącznie do narzędzi rurowych ?  

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z opisanym, zapewniając 

porównywalne funkcje użytkowe. Łatwiej rozmieścić 90 instrumentów kanałowych na dwóch 

poziomach.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

11. Dot. pkt 1.67 tabeli: Czy Zamawiający dopuści tace z uchwytami na 2 optyki sztywne z 

zamykana pokrywą wykonane z siatki drucianej o wymiarach 460x80x52mm z stali 

kwasoodpornej (AISI 304)?  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

12. Dot. pkt 1.71 tabeli: Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy do mycia pojemników 

sterylizacyjnych lub transportowych o pojemnści 4 pojemników 600x300x250 mm ?  

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne z opisanym, zapewniając 

porównywalne funkcje użytkowe.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

13. Dot. pkt 1.75 tabeli: Po przeprowadeniu wizji lokalnej w miejscu instalacji myjni czy 

prace adaptacyjne są jedynymi pracami po stronie Wykonawcy?  

Czy Zamawiający przygotuje otwory w ścianach ?  

Jeżeli przygotowanie otworów leży po stronie Wykonawcy prosimy o udostępnienie:  

- projektu konstrucyjnego obejmującego ściany, w których wbudowane mają zostać myjnie-

dezynfektory,  

- projektów branżowych (tj. instalacji wod-kan, zasilania eletrycznego, instalacji 

niskoprądowej, wentylacji). 

Odpowiedź: Wszystkie prace związane z montażem, przygotowanie otworów po stronie 

Wykonawcy. Zamawiający nie posiada projektów, zapewni nadzór. 
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14. Umowa: 

„W przypadku gdy naprawa przedłuży się powyżej 4 dni roboczych, Wykonawca 

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

aniżeli urządzenie zakupione w ramach niniejszej umowy. „  

Prosimy o wykreślenie tego zapisu. Uzasadnienie – przedmiotem zamówienia są urządzenia 

naprawiane w szpitalu a nie poza siedzibą zamawiającego. Są to urządzenia, które 

instalowane są na stałe i podłączane do specjalnie przygotowanego miejsca. Transport oraz 

instalacja urządzenia na zamianę zajęłaby kilka dni roboczych i wyłączyłaby z pracy cały 

dział sterylizatorni ponieważ podczas prac instalacyjnych nie jest możliwe zapewnienie 

odpowiednich warunków sanitarnych do obróbki narzędzi. Biorąc pod uwagę powyższe, 

zakończenie nawet najbardziej skomplikowanej naprawy będzie możliwe nieporównywalnie 

wcześniej niż dostarczenie urządzenia zastępczego.  

Odpowiedź: patrz: odpowiedź na pytanie 2 w Zestawie 3. 

 

„W wysokości 0,5% wartości umowy netto, o której mowa w § 3 pkt. 1, w przypadku zwłoki 

usunięcia wady ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi, za każdy dzień zwłoki”  

Par 5, pkt 2 b - Prosimy o obniżenie kar do 0,1 % oraz naliczanie od wartości poszczególnego 

urządzenia a nie wartośći umowy.  

Par 5 - Prosimy o naliczanie od wartości poszczególnego urządzenia a nie wartośći umowy.  

Prosimy o obniżenie kar w par. 5 pkt 2c) do 10 %.  

Prosimy o obniżenie kar w par. 5 pkt 10 do 20 %.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

Prosimy o wykreślenie pkt. 5 i 6 par.3 umowy tj.:  

5.W przypadku gdy naprawa przedłuży się powyżej 4 dni roboczych, Wykonawca 

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

aniżeli urządzenie zakupione w ramach niniejszej umowy.  

6.Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady 

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

przypadku zaistnienia potrzeby trzeciej naprawy gwarancyjnej urządzenie zostanie 

wymienione na nowe, wolne od wad.  

Wyspecyfikowane urządzenia są na stałe montowane w otworach ściennych i podłączane od 

instalacji zasilających, co wyklucza wstawianie urządzeń zastępczych na czas naprawy 

(urządzenia są naprawiane w miejscu instalacji). 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

ZESTAW 11 

1. Zwracamy się prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 5 dni. 

Odpowiedź: Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 17.05.2022 r., godz. 

11:00. Szczegółowa informacja nt. nowego terminu składania ofert, otwarcia ofert oraz 

terminu związania ofertą znajduje się w końcowej części niniejszego dokumentu.  
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2. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki dopuszczając zmienne oprocentowanie. Zgodnie z 

kryteriami oceniania wartość oferty jest jedynym kryterium wyboru. Stosując takie 

rozwiązane zamawiający otrzyma różne oferty o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Ze 

względu na to postępowanie takie będzie obarczone wadą spełniającą przesłanki do jego 

unieważnienia. 

Odpowiedź:  Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 4 

maja 2022 r. (znak pisma: L.dz. NZ/461/2022). Zamawiający wyjaśnia, że dla 

prawidłowego skalkulowania oferty należy zastosować WIBOR 3M z dnia 

opublikowania ogłoszenia. 

 

ZESTAW 12 

1. Z uwagi na trwający okres urlopowy, związany z dniami ustawowo wolnymi od pracy 

(Święto Konstytucji 3 Maja) w sposób znaczący skracającymi termin na skompletowanie 

dokumentacji i wycenę oferty, w celu zapewnienia odpowiedniego terminu na rzetelne 

przygotowanie ofert, uprzejmie prosimy o zmianę terminu składania ofert i wyznaczenie go 

na dzień 11.05.2022 r., godz. 10:00.  

Odpowiedź: Patrz: odpowiedź na pytanie 1 w Zestawie 11. 

 

Z uwagi na wątpliwości dotyczące treści SWZ prosimy o udzielenie odpowiedzi na 

następujące pytania:  

 

2. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi 

oddawcze, prosimy Zamawiającego o modyfikację pkt 8 zdanie drugie SWZ oraz §4 ust. 2 

zdanie trzecie wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Za dzień zapłaty rozumie się 

dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”. Prosimy także o wykreślenie §4 ust. 8 

zdanie drugie oraz §4 ust. 15 wzoru umowy, gdyż stanowią one powtórzenie ww. 

postanowień SWZ oraz regulacji opisanej przez Zamawiającego w §4 ust. 2 zdanie trzecie.  

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację pkt 8 zdanie drugie SWZ 

oraz §4 ust. 2 zdanie trzecie wzoru umowy. Zamawiający dokonuje wykreślenia §4 ust. 

15 wzoru umowy. 

 

3. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie postanowień §2 ust. 3-13 wzoru umowy. 

Wskazujemy, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa, a nie roboty budowlane, zatem 

Zamawiający nie może wnikać w stosunki i postanowienia pomiędzy Wykonawcą, a 

Podwykonawcą. Zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Zamawiającego przedmiotowe 

zamówienie ma charakter dostawy (właściwym kodem CPV jest – 39330000-4, który dotyczy 

urządzeń dezynfekujących). Ponadto zgodnie z orzecznictwem nawet wykonywanie robót 

budowlanych w ramach dostawy urządzenia nie wypełnia znamion stosowania przepisów 

właściwych dla robót budowlanych. W związku z tym, w przypadku przedmiotowego 

postępowania stosowanie tak restrykcyjnych zapisów w zakresie podwykonawstwa (m.in. 

warunkowanie wypłaty wynagrodzenia od przedstawienia przez Wykonawcę dowodów 

potwierdzających zapłatę podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom) nie znajduje 

uzasadnienia. Rozliczenia Wykonawcy ze swoimi podwykonawcami są ich indywidualną 

sprawą, które w żadnym wypadku nie rodzą roszczeń Zamawiającego z tytułu braku zapłaty 
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do podwykonawcy przez Wykonawcę. Uzasadnienia nie znajdują także postanowienia 

zobowiązujące Wykonawców do przedkładania projektu umowy oraz zamian do umowy z 

Podwykonawcą, gdyż w przypadku zamówień, których przedmiotem jest dostawa, 

Zamawiający nie może wnikać w stosunki i postanowienia pomiędzy Wykonawcą, a 

Podwykonawcą. Ponadto proszę o wykreślenie pkt 6.6. SWZ zdanie trzecie i czwarte. Nadto, 

zgodnie z treścią art. 462 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych na który powołuje się Zamawiający we wzorze umowy, Zamawiający żąda od 

Wykonawcy podania nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców, 

jeżeli są już znani przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, w przypadku gdy 

przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w 

miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Ponadto Zamawiający nie 

jest zobowiązany do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w razie 

niespełnienia tego obowiązku przez Wykonawcę. Wyżej wskazane zapisy umowy są 

charakterystyczne dla umów zawieranych w wyniku postępowań na roboty budowlane, 

natomiast przedmiotowe postępowanie dotyczy dostawy. W związku z powyższym wnosimy 

jak na wstępie.  

Odpowiedź:  Zamawiając nie wyraża zgody. 

 

4. Prosimy Zamawiającego o zmianę pkt 9 ppkt 2 SWZ poprzez zrezygnowanie z warunku 

udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. posiadania 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.), gdyż przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 

sprzętu medycznego, a nie leków. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej jest 

wydawane podmiotom zamierzającym rozpocząć działalność w zakresie wprowadzania albo 

wycofywania leków z obrotu i od dystrybutorów. W związku z powyższym ze względu na 

inny rodzajowo przedmiot zamówienia, postawienie takiego warunku udziału w 

postępowaniu jest bezzasadne. Ponadto należy dodać, że przedmiot niniejszego zamówienia 

oprócz dostawy sprzętu medycznego obejmuje usługę finansowania. Wymóg Zamawiającego 

określony w pkt 9 ppkt 2 SWZ, nawet dostosowany odpowiednio do przedmiotu zamówienia 

nie znajduje uzasadnienia, gdyż wklucza z udziału w postępowaniu instytucje finansowe, co 

w konsekwencji prowadzi do ograniczenia kręgu podmiotów mogących złożyć w 

postępowaniu ważną ofertę, a zatem do naruszenia zasady konkurencyjności. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

5. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, proszę o wykreślenie pkt 9 

ppkt 2. dotyczącego obowiązku przedłożenie przez Wykonawcę, które oferta została najwyżej 

oceniona, zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. 

Odpowiedź: Patrz: odpowiedź na pytanie 4 powyżej. 

 

6. Prosimy o dokonanie modyfikacji opisu sposobu oceny warunku udziału w postępowaniu 

dot. zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w pkt 9 ppkt 4 SWZ, pkt 5.6 

ogłoszenia o zamówieniu oraz załącznika nr 5 do SWZ, poprzez nadanie mu następującej 

treści: 
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„Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże: 

1) wykonanie minimum 3 dostaw sprzętu medycznego o wartości minimum 600 000,00 zł 

każda albo 

2) wykonanie minimum 1 dostawy wraz z montażem i uruchomieniem o wartości minimum 

400 000,00 zł, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot 

zamówienia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez 

podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie 

dokumenty. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi 

Załącznik Nr 5 do SWZ”. 

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. Podkreślamy, że na mocy ustawy pzp 

zamawiający ma obowiązek określać warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od 

wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz 

umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w 

szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Ustawodawca dał 

zamawiającym wskazówkę jak należy interpretować zasadę proporcjonalności, nakazując, by 

warunki udziału w postępowaniu zostały wyrażone jako minimalne poziomy zdolności.   

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 24 stycznia 2018 r. (KIO 82/2018) podkreśliła, że 

przepisy ustawy nie wymagają, aby wykonawca legitymował się dokładnie takimi samymi 

zrealizowanymi zamówieniami, jak przedmiot zamówienia, o które się ubiega. Na zbliżonym 

stanowisku stanął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej m.in. w wyroku z dnia 22 

listopada 2005 r., w sprawie C-144/05 Werner Mangold, w którym orzekł, że: „Poszanowanie 

zasady proporcjonalności wymaga mianowicie, by każde ograniczenie prawa podmiotowego 

w możliwie najwyższym stopniu godziło wymogi równego traktowania z realizowanym 

celem". Określenie warunków podmiotowych musi polegać na wyznaczeniu „minimalnych 

poziomów zdolności", a więc nawiązywać do posiadania doświadczenia w realizacji 

zamówień o charakterze zbliżonym do przedmiotu udzielanego zamówienia. Należy wobec 

tego przyjąć, iż doświadczenie, które musi posiadać wykonawca w celu uzyskania 

zamówienia, nie musi w 100 proc. pokrywać się z przedmiotem postępowania. Wykazywane 

doświadczenie musi jedynie potwierdzać zdolność wykonawcy do realizacji umowy, w tym 

jej istotnych elementów. Zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie podkreśla się że przez 

proporcjonalność warunku udziału w postępowaniu w stosunku do przedmiotu zamówienia 

należy rozumieć zachowanie właściwej proporcji i brak nadmierności, co wyraźnie 

podkreśliła KIO w wyroku z 12 maja 2017 r. (KIO 843/17) a także w wyroku z dnia 12 

stycznia 2018 r. (KIO 2737/17). Odwołując się do orzecznictwa europejskiego (wyrok 

Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 września 1999 r., C-414/97 Komisja Wspólnot 

Europejskich v. Królestwo Hiszpanii) wskazać należy, że określenie „proporcjonalny" 

używane jest i powinno być w znaczeniu: „zachowujący właściwą proporcję". W treści 
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wyroku wskazano również , iż: „(...) Zamawiający jest zobowiązany zachować niezbędną 

równowagę między interesem polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania 

zamówienia, a interesem potencjalnych wykonawców, których nie można przez 

wprowadzenie nadmiernych wymagań z góry eliminować z udziału w postepowaniu". Zasada 

proporcjonalności oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu 

muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem 

złożoności lub warunkami realizacji zamówienia. Nie powinny też w żadnym stopniu 

ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego 

wykonania. Przez proporcjonalność warunku udziału w postępowaniu w stosunku do 

przedmiotu zamówienia należy rozumieć zachowanie właściwej proporcji i brak 

nadmierności, co wyraźnie podkreśliła KIO w wyroku z 12 maja 2017 r. (KIO 843/17) a także 

w wyroku z dnia 12 stycznia 2018 r. (KIO 2737/17). W kontekście przytoczonego 

orzecznictwa i poglądów doktryny należy uznać, iż postawiony przez zamawiającego 

warunek wykazania się zamówieniem tożsamym z przedmiotem zamówienia jest bezzasadny 

i sprzeczny z prawem. Dodatkowo wskazujemy, że na restrykcyjność tego warunku wpływa 

również określenie przez Zamawiającego wartości jednej dostawy, którą Wykonawca winien 

się wykazać, na poziomie 600 000,00 zł. Zgodnie z dostępnymi cennikami wartość jednej 

myjni-dezynfektora to kwota ok. 300.000,00 zł – 400.000,00 zł, co prowadzi do konkluzji, że 

postawiony warunek nie jest możliwy do spełnienia. Dla oceny zdolności wykonawcy do 

realizacji zamówienia w pełni wystarczające jest wykazanie się prawidłową realizacją 

dostawy jednej myjni bądź też 3 dostawami jakiegokolwiek sprzętu medycznego. O 

rzetelności Wykonawcy oraz jego zdolności do należytego wykonania zamówienia nie 

świadczy bowiem fakt posiadania doświadczenia w zakresie dostarczenia konkretnego 

rodzaju sprzętu. Wystarczające jest wykazanie się dostawą jakiegokolwiek sprzętu 

medycznego, gdyż potwierdza to doświadczenie Wykonawcy w realizacji umów z branży 

medycznej i nie jest konieczne wykazanie się dostawą sprzętu tożsamego z przedmiotem 

niniejszego zamówienia. W związku z powyższym prosimy o dokonanie stosownej 

modyfikacji zapisów SIWZ.  

Odpowiedź: Patrz: odpowiedź na pytanie 1 w Zestawie 6. 

 

8. Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie postanowień dotyczących spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. W treści pkt sekcji V pkt 5.4 ogłoszenia o 

zamówieniu Zamawiający wskazał, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 

1 ustawy PZP. Ustawy PZP o. W pkt 9 ppkt 5 i 7 SWZ wskazano natomiast, że o udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 

art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 

postępowaniu (ust. 5), a także nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy 

PZP. W związku z tym prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, przy spełnieniu jakich 

przesłanek wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych Wykonawca podlegał będzie 

wykluczeniu z postępowania.  

Odpowiedź:  

Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia w sekcji V pkt. 5.4.), rozszerzając podstawę 

wykluczenia o art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. Nowe brzmienie jest następujące:  
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„5.4.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy PZP, oraz spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów 

wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. 

na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

prowadzonego na podstawie ustawy Pzp.” 

 

9. Proszę o dostosowanie wzoru formularza ofertowego do pkt 10 ppkt 2 SWZ, gdyż we 

wzorze formularza Zamawiający nie przewidział pozycji dotyczących nazwy i adresu 

siedziby Wykonawcy, powiatu, województwa oraz numeru rachunku bankowego 

Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany jak w pytaniu. Zmodyfikowany wzór 

Załącznika nr 2 do SWZ w załączeniu. 

 

10. W pkt 10 ppkt 2 SWZ wskazano, że Wykonawca powinien załączyć do oferty Katalogi, 

foldery (ze zdjęciami, rysunkami), do każdej pozycji. Prosimy o potwierdzenie, że przez 

„pozycję” Zamawiający rozumie myjnię-dezynfektor.  

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje przedstawienia odpowiednich dokumentów dla 

każdej pozycji z Tabeli nr 2 zawartej w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

(tj. myjnia-dezynfekator, Wózek transportowy/załadowczy do wózków wsadowych – 4 

szt., Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych – 3 szt. itd.). 

 

11. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, proszę o wyjaśnienie co 

Zamawiający rozumie przez „pozycję”. Należy wskazać, że przedstawienie folderu/katalogu 

ze zdjęciami/rysunkami do każdej pozycji opisu przedmiotu zamówienia nie będzie możliwe, 

gdyż opis przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowy wykaz poszczególnych parametrów 

sprzętu, które nie będą odzwierciedlone w katalogu przygotowanym przez producenta. 

Zamawiający nie może żądać przedłożenia przez Wykonawcę katalogu/folderu 

odzwierciedlającego wszystkie parametry z opisu przedmiotu zamówienia, gdyż 

Katalogi/foldery to dokumenty przygotowywane przez producenta bądź dystrybutora sprzętu, 

zawierające ogólne informacje dotyczące danego sprzętu. Dokumenty te nie są 

dostosowywane do parametrów wymaganych przez Zamawiającego w konkretnym 

postępowaniu o zamówienie publiczne.  

Odpowiedź: Patrz: odpowiedź na pytanie 10 powyżej. 

 

12. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, proszę o potwierdzenie, że w 

przypadku, gdy z katalogu/folderu nie będzie wynikało potwierdzenie każdej pozycji opisu 

przedmiotu zamówienia, wystraczające będzie przedłożenie przez 

Wykonawcę/Podwykonawcę/Dystrybutora sprzętu oświadczenia potwierdzającego spełnianie 

parametrów technicznych określonych w OPZ.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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13.Prosimy Zamawiającego o wykreślenie treści pkt 14 ppkt 3 b) SWZ. Zgodnie z treścią art. 

97 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

nie może nieść wadium w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej. Wykonawca może wnieść wadium wyłącznie w pieniądzu, 

gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Ustawodawca w nowej ustawie 

PZP, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 roku odstąpił od możliwości wnoszenia wadium 

formie określonej w pkt 14 ppkt 3 b) SWZ. Mając na uwadze powyższe prosimy 

Zamawiającego o dokonanie odpowiedniej zmiany w dokumentach postępowania.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie. 

 

14. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku, gdy dopuszczalna liczba znaków w tytule 

przelewu w banku będzie mniejsza od liczby znaków składających się na tytuł wskazany w 

pkt 14 ppkt 3 lit. a SWZ wystarczające będzie, aby w tytule przelewu wadium znajdował się 

wyłącznie nr referencyjny przedmiotowego postepowania.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza jak w pytaniu. 

 

15. Proszę o zmianę pkt 15 ppkt 1 SWZ poprzez wykreślenie z niego fragmentu odnoszącego 

się do formularza asortymentowo-cenowego, gdyż formularz taki nie został załączony do 

SWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie. 

 

16. Proszę o zmianę formularza ofertowego poprzez wykreślenie z pkt 18 – „lit. a 

Harmonogram rat”, a także o zmianę projektu umowy, tj. § 4 ust. 2 wzoru umowy, poprzez 

odstąpienie od konieczności dołączania do umowy harmonogramu. Należy wskazać, że ani w 

pkt 5 ogłoszenia o zamówieniu, ani w pkt 10 SWZ, w których znajdują się wykazy 

dokumentów, jakie należy złożyć wraz z ofertą, nie został wymieniony harmonogram spłaty 

rat. Harmonogram spłaty rat zazwyczaj przesyła się do Zamawiającego wraz z fakturą VAT 

dopiero po dostawie sprzętu potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem zdawczo – 

odbiorczym, zaś na etapie składania ofert istotna jest całkowita wartość brutto jaką 

Wykonawca oferuje za realizację przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym 

wnosimy jak na wstępie.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. Zmianie ulega treść Załącznika 

nr 2 – Formularz oferty oraz Załącznika nr 3 – Projekt umowy. 

 

17. Proszę o zmianę pkt 1 Formularza ofertowego poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: „ 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:  

Składamy ofertę na realizację zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia 

(dalej: SWZ) za cenę:  

1) Cena netto sprzętu: …………………………zł  

Stawka i wartość podatku VAT: ……%,  

Cena brutto sprzętu ……………………….zł  

2) koszt finansowania płatności ratalnej ……………………. zł stawka podatku VAT: zw  
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co łącznie stanowi:  

Cena netto …………………………………...zł  

Stawka i wartość podatku VAT: ……%,  

Cena brutto …………………………………...zł  

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ oraz postanowieniami umowy”.  

Obecne brzmienie pkt 1.2 formularza ofertowego budzi wątpliwości, gdyż Zamawiający 

wymaga podania w nim oferowanej formy finansowania, co pozostaje w sprzeczności z SWZ 

i wzorem umowy, w których Zamawiający wprost określił jeden sposób zapłaty 

wynagrodzenia, tj. płatność w 36 miesięcznych ratach. W ww. pozycji formularza zasadne 

jest podanie elementu ceny odpowiadającego kosztowi finasowania płatności ratalnej, dlatego 

też proponujemy ww. rozwiązanie. Co więcej pozostawienie Wykonawcom wyboru sposobu 

finansowania doprowadziłoby do nieporównywalności ofert w niniejszym postępowaniu. 

Warto także wskazać, że 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 8% podatku VAT od finansowania. W przypadku 

wyodrębnienia finansowanie, jako odrębna usługa jest zwolnione z podatku VAT i w 

przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty 

niższą o stawkę podatku VAT, czyli o 8%. Należy także dodać, że powyższa zmiana będzie 

zgodna z §4 ust. 1 wzoru umowy, w którym Zamawiający wyodrębnił koszt finansowania 

płatności ratalnej.  

Odpowiedź: Patrz: odpowiedź na pytanie 3 w Zestawie 5. 

 

18. Mając na uwadze treść powyższego pytanie, prosimy o zmianę załącznika nr 1 do SWZ 

(opis przedmiotu zamówienia) oraz załącznika nr 2 do SWZ (formularz cenowy) poprzez 

dodanie w tabeli wiersza nr 2 – Koszt 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 8% podatku VAT od finansowania. W przypadku wyodrębnienia finansowanie, 

jako odrębna usługa jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na 

formularzu Zamawiający uzyska od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT, 

czyli o 8%. Należy także dodać, że powyższa zmiana będzie zgodna z §4 ust. 1 wzoru 

umowy, w którym Zamawiający wyodrębnił koszt finansowania płatności ratalnej.  

Odpowiedź: Patrz: odpowiedź na pytanie 4 w Zestawie 3. 

 

19. Proszę o doprecyzowanie pkt 3 Formularza ofertowego poprzez wskazanie, że termin 

realizacji wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że termin dostawy stanowi termin realizacji 

zamówienia i wynosi 6 miesięcy. 
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20. Proszę o zmianę pkt 3 lit.a formularza ofertowego poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: „ceny zawarte w pkt 1 ppkt 1) i 2) zawierają wszystkie koszty związane z 

realizacją zamówienia zgodnie z postanowieniami SWZ.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

21. Proszę o zmianę pkt 8 Formularza ofertowego poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: „Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w SWZ oraz złożymy 

wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, określone w 

SWZ”.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

22. Proszę 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.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany jak w pytaniu. 

 

23. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie postanowienia opisanego w § 1 ust. 3 zdanie 

drugie wzoru umowy. Wykonawca zobowiązany jest do demontażu i utylizacji istniejących u 

Zamawiającego urządzeń, a w związku z tym zobowiązany jest do poniesienia kosztów z tego 

tytułu. Wprowadzenie do umowy postanowienia, zgodnie z którym ewentualne, niemożliwe 

do określenia w chwili zawierania umowy koszty uzyskane przez Wykonawcę w związku z 

utylizacją starych urządzeń, należne są w dalszej kolejności Zamawiającemu nie znajduje 

uzasadnienia. Nadto wskazać należy, iż umowa nie zawiera szczegółowych postanowień 

dotyczących zasad rozliczenia Stron z tytułu ewentualnych kosztów poniesionych przez 

Wykonawcę i uzyskanych w związku ze złomowaniem lub utylizacją przedmiotu umowy.  

Odpowiedź: Patrz: odpowiedź na pytanie 5 w Zestawie 5. 

 

24. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 1 ust. 7 mającej charakter omyłki pisarskiej i 

odwołanie w treści postanowienia do prawidłowego numeru ustępu. Termin realizacji 

zamówienia został określony przez Zamawiającego w ustępie 6 cytowanego paragrafu, a nie 

w ustępie 5.  

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę jak w pytaniu. 

25. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 1 ust. 8 postanowienia i nadanie mu 

następującego brzmienia: „W razie stwierdzenia w czasie odbioru braków lub wad 

(jakościowych, użytkowych) sprzętu lub jego dokumentacji Zamawiający może wstrzymać 

się z podpisaniem protokołu odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych braków, wad lub 

nieprawidłowości. W takim wypadku Strony wspólnie uzgodnią sposób usunięcia 

stwierdzonych braków, wad lub nieprawidłowości przedmiotu umowy oraz termin na ich 

usunięcie”.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

26. Proszę o zmianę §3 ust. 1 projektu 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 dokona naprawy sprzętu. Jeżeli usunięcie usterki nie 
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będzie możliwe Wykonawca obowiązany będzie do wymiany sprzętu na sprzęt sprawny ”. 

Należy stwierdzić, że wymiana sprzętu na nowy jest jednym ze sposobów usunięcia 

wadliwości rzeczy, zgodnie z art. 577 §3 k.c., a zatem wymiana sprzętu na nowy powinna być 

ostatecznością, tj. winna nastąpić dopiero po stwierdzeniu - w wyniku naprawy - braku 

możliwości usunięcia usterki. Nie w każdym bowiem przypadku wada będzie miała taki 

charakter, że będzie wymagała wymiany całego sprzętu na nowy. Ukształtowanie 

obowiązków Wykonawcy w ten sposób, że każda wada będzie wymagała wymiany sprzętu 

przyczyni się do znacznego wzrostu kosztów gwarancji, a co za tym idzie kosztów oferty  

Ponadto 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.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ  

 

27. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 3 ust. 3 wzoru umowy poprzez odwołanie do 

prawidłowej jednostki redakcyjnej umowy i zastąpienie słów „pkt 1” sformułowaniem „ust. 2 

powyżej”.  

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę jak w pytaniu. 

 

28. Prosimy o dostosowanie §3 ust. 4 wzoru umowy do pkt 2.11. oraz pkt 2.12. Opisu 

przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik numer 1 do SWZ, poprzez nadanie mu 

następującego brzmienia: „Wykonawca jest zobowiązany do reakcji na zgłoszenie awarii w 

okresie gwarancji maksymalnie do 3 dni roboczych, natomiast naprawa sprzętu powinna 

nastąpić w terminie do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części 

zamiennych lub podzespołów z zagranicy maksymalnie do 10 dni roboczych, z tym że czas 

reakcji serwisu i przystąpienia do usuwania awarii liczony będzie w dni robocze od momentu 

doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie e-

mail na adres _________________, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go 

między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu 

roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem 

roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.  

Odpowiedź: patrz: odpowiedź na pytanie 1 w Zestawie 3. 

29. Prosimy o zmianę §3 ust. 3 projektu umowy poprzez wykreślenie z niego wyrazów: „i 

rękojmi” oraz o potwierdzenie, że okres rękojmi wynosi 2 lata zgodnie z k.c. Zrównanie 

okresu rękojmi z okresem gwarancji doprowadzi do znacznego wzrostu ceny oferty.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

30. Prosimy Zamawiającego o zmianę § 3 ust. 4 projektu umowy i nadanie mu następującego 

brzmienia: „W przypadku gdy naprawa przedłuży się powyżej 5 dni roboczych, a w 

przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy do 10 

dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas 

naprawy o parametrach nie gorszych aniżeli urządzenie zakupione w ramach niniejszej 

umowy”. Wskazane postanowienie, w brzmieniu zaproponowanym przez Zamawiającego 

pozostaje w sprzeczności z pkt 2.12. Opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z którym 
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naprawa przedmiotu umowy powinna zostać zrealizowana w terminie odpowiednio 5 lub 10 

dni roboczych.  

Odpowiedź: patrz: odpowiedź na pytanie 1 w Zestawie 3. 

 

31.Proszę o zmianę §3 ust. 6 wzoru umowy w taki sposób, aby trzecia naprawa gwarancyjna 

tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji skutkowała koniecznością 

wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy, a nie wymianą całego urządzenia na nowe. 

Obecne brzmienie ww. postanowienia jest naszym zdaniem zbyt rygorystyczne i doprowadzi 

do znacznego wzrostu ceny oferty. Nadto, zgodnie z treścią art. 561 § 3 kodeksu cywilnego, 

Wykonawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie 

do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Wykonawcę jest 

niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności 

z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.  

Odpowiedź: patrz: odpowiedź na pytanie 2 w Zestawie 3. 

 

32. Prosimy Zamawiającego o zmianę § 3 ust. 7 projektu umowy poprzez dostosowanie do 

treści pkt 2.12. Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik numer 1 do SWZ i 

nadanie następującego brzmienia: „Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej, po 

przekroczeniu którego wydłuża się okres gwarancji o czas trwania naprawy przedmiotu 

umowy wynosi 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części 

zamiennych lub podzespołów z zagranicy maksymalnie do 10 dni roboczych”.  

Odpowiedź: patrz: odpowiedź na pytanie 1 w Zestawie 3. 

 

33. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca w ramach gwarancji 

zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wyłącznie wad objętych gwarancją. Wykonawca 

nie może zobowiązać się do usuwania wszystkich wad jakie mogą pojawić się w trakcie 

trwania umowy, bowiem mogą one wynikać np. z działania Zamawiającego polegającego na 

nieprawidłowym użytkowaniu przedmiotu zamówienia albo osób trzecich, za których 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. W związku z tym prosimy Zamawiającego o 

zmianę treści § 3 ust. 8 wzoru umowy w powyższym zakresie.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 

 

34. Prosimy o wykreślenie §3 ust. 13 wzoru umowy, gdyż gwarancja pokrywająca roszczenia 

Zamawiającego z tytułu umowy udzielana jest przez producenta, a zatem postanowienie 

dotyczące istnienia dwóch konkurencyjnych gwarancji nie jest prawnie uzasadnione. 

Zamawiający uzyskuje zapewnienie jakości i trwałości przedmiotu umowy w drodze 

gwarancji udzielonej przez producenta. Dodatkowo wskazujemy, ze dokumenty gwarancyjne 

nie są wręczane z chwilą zakończenia trwania umowy, jak wskazano w §3 ust. 13, a z chwilą 

rozpoczęcia realizacji zamówienia.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ  
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35. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przez pojęcie „protokół zdawczo-

odbiorczy”, którym Zamawiający posłużył się w § 4 ust. 2 wzoru umowy, to ten sam 

protokół, o którym mowa w § 1 ust. 8, 10 oraz § 3 ust. 2 wzoru umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

36. Proszę o wykreślenie §4 ust. 14 wzoru umowy, gdyż pozostaje on w sprzeczności z treścią 

§4 ust. 16 wzoru umowy. Ponadto należy wskazać, że na podstawie art. 13 ustawy z dnia 8 

marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

(tekst jedn. z 2022 poz. 893) postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające 

uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z 

niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej ustawy stosuje się odpowiednio.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ  

 

37. Proszę o zmianę §4 ust. 16 wzoru umowy poprzez wskazanie, że w przypadku opóźnienia 

w płatności rat wynikających z umowy Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do naliczania 

odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 

8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

38. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 5 ust. 2 pkt a) i b) wzoru umowy poprzez 

odwołanie się do prawidłowej jednostki redakcyjnej niniejszej umowy. Wartość 

wynagrodzenia, warunkująca wysokość kary umownej, jaka może być naliczona Wykonawcy 

została określona w § 4 ust. 1 wzoru umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany jak w pytaniu. 

 

39. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że nie naliczy Wykonawcy kary umownej, o 

której mowa w § 5 ust. 2 pkt b) wzoru umowy (w brzmieniu nadanym mu w pytaniu numer 

32 powyżej) , w przypadku w którym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na czas trwania 

naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych aniżeli urządzenie stanowiące 

przedmiot umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza jak w pytaniu. 

 

40. Ze względu na dyspozycję art. 484 § 2 k.c., zgodnie z którą dłużnik może żądać 

zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy kara ta jest rażąco wygórowana, prosimy o 

zmianę postanowień § 5 ust. 2 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej:  

a) określonej w § 5 ust. 2 lit. a -b. z 0,5% do 0,3%;  

b) określonej w § 5 ust. 2 lit. c 30% do 20 %.  

Odpowiedź: zgodnie z SWZ. 

 

41. W związku z tym, że Zamawiający we wzorze umowy uregulował instytucję odstąpienia 

od umowy w kilku postanowieniach, proponujemy uporządkowanie tych kwestii poprzez 

usunięcie §5 ust. 4, §6 oraz §7 ust. 2 i 3 wzoru umowy oraz o zmianę §5 ust. 3 wzoru umowy 

poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „W razie trzykrotnej zwłoki w realizacji 

obowiązków gwarancyjnych objętych umową albo zwłoki w dostawie sprzętu będącego 
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przedmiotem umowy przekraczającej 10 dni roboczych, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z 

tym zastrzeżeniem, że po dopuszczeniu się przez Wykonawcę trzykrotnej zwłoki w realizacji 

usług gwarancyjnych albo zwłoki w dostawie, a przed odstąpieniem, Wykonawca zostanie 

wezwany przez Zamawiającego na piśmie do usunięcia uchybienia wraz z wyznaczeniem mu 

w tym celu dodatkowego termin”. Należy dodać, że §5 ust. 4 wzoru umowy zawiera 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. Proponowane przez nas 

brzmienie §5 ust. 3 wprowadzi precyzyjne podstawy do odstąpienia, zatem §5 ust. 4 oraz §7 

ust. 2 wzoru umowy powinny zostać wykreślone. Jeśli zaś chodzi o przesłanki odstąpienia 

wskazane w §6, należy wskazać:  

1) przesłanka wskazana w ust. 1 lit. a jest niezgodna z art. 83 Prawa Upadłościowego, 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;  

2) przesłanka wskazana w ust. 1 lit. b 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. Nadto przedmiotem zamówienia nie są roboty budowlane.  

3) przesłanka wskazana w ust. 1 lit. c stanowi powtórzenie ogólnej przesłanki odstąpienia 

zaproponowanej przez nas w §5 ust. 3.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

42. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §5 ust. 5 wzoru umowy i nadanie mu 

następującego brzmienia: „Zamawiający może powierzyć wykonanie umowy 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 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, dlatego też zasadne jest wprowadzenie 

wyłączenia w zakresie obciążenia Wykonawcy karami umownymi w przypadku wykonania 

zastępczego. Ponadto omawiane postanowienie przewiduje odpowiedzialność Wykonawcy z 

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

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
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43. Prosimy Zamawiającego o zmianę §5 ust. 8 wzoru umowy na następujący: „Naliczenie 

przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z 

pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 7 dni od daty jej 

otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na 

wysokość zaoferowanej ceny.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie proponowanego zdania do treści 

ust. 8. Potrącenie naliczonej kary umownej nastąpi po upływie wskazanego w nocie 

terminu płatności. 

 

44. Prosimy Zamawiającego o zmianę § 7 ust. 1 wzoru umowy i nadanie mu następującego 

brzmienia: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność w zakresie swojej winy za należyte i 

terminowe wykonanie umowy, przez co strony rozumieją również odpowiedzialność za 

nieterminowe wykonanie dostawy, skutkujące niezrealizowaniem przedmiotu zamówienia w 

terminie”.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

45. Prosimy Zamawiającego o zmianę § 8 ust. 1 wzoru umowy i zastąpienie sformułowania 

„w trybie podstawowym” słowami „trybie podstawowym wariant I na podstawie art. 275 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 toku Prawo zamówień publicznych”.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w pytaniu. 

 

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

brzmienia: „W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu Stron 

i zawarcia aneksu do umowy”.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

47. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie §8 ust. 7 wzoru umowy. Wykonawca powinien 

mieć możliwość każdorazowego zbadania sytuacji, która będzie się wiązała z 

przekształceniami podmiotowymi Zamawiającego. Każda sytuacja powinna być analizowana 

indywidualnie, w zależności od konkretnych okoliczności. Wykonawca nie może odgórnie 

zgodzić się na każde rozwiązanie, nie znając jego istoty i konsekwencji jakie mogą wyniknąć 

przy spłacie zobowiązań przez Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

48. Zgodnie z art. 455 ustawy pzp, prosimy o poszerzenie katalogu zmian umowy, jakie 

dopuszcza Zamawiający poprzez dodanie do §8 ust.3 wzoru umowy oraz pkt 7.4 ogłoszenia o 

zamówieniu następujących przesłanek zmiany umowy:  

a) zmiana sposobu/terminów płatności;  

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

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

c) zmiana numeru konta bankowego;  

d) zastąpienie 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 
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produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego 

sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;  

e) zastąpienie 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) zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, 

itp.);”  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

49. Proszę o potwierdzenie, że dokumenty przedmiotowe wskazane w pkt 1.42 oraz 1.44 

Opisu przedmiotu zamówienia (certyfikat UE jednostki notyfikowanej na zgodność myjni z 

dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych – 93/42/EEC oraz deklaracja zgodności 

producenta myjni) będą podlegały uzupełnieniu, podobnie jak pozostałe dokumenty 

przedmiotowe wymienione w pkt 5.10 ogłoszenia o zamówieniu oraz 10.2. SWZ.  

Odpowiedź: Zgodnie z pkt 10.2. SWZ, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych 

środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne 

Zamawiający wezwie, w wyznaczonym terminie, do ich złożenia lub uzupełnienia. 

Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

przedmiotowych środków dowodowych. 

 

50. Proszę o potwierdzenie, że dokumenty wskazane w pkt 2.2. Opisu przedmiotu 

zamówienia - Oryginalne materiały techniczne producenta, potwierdzające parametry wpisane 

w tabeli są tożsame z dokumentami określonymi w pkt 5.8.1., 5.10.1. ogłoszenia o 

zamówieniu oraz 10.2.1. SWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

51. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie gwarancji dostępności części 

zamiennych jak i możliwości rozbudowy urządzeń przez okres min. 5 lat od dostawy. 

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: Zgodnie z SWZ. 

 

52. Proszę o potwierdzenie, że wystarczającym jest, aby wymóg posiadania pełnej autoryzacji 

producenta na sprzedaż zaoferowanych urządzeń (pkt 2.8 opisu przedmiotu zamówienia) 

spełniał Podwykonawca/Dostawca/Dystrybutor. Należy wskazać, że przedmiot niniejszego 

zamówienia oprócz dostawy sprzętu medycznego obejmuje usługę finansowania, a zatem w 

postępowaniu mogą brać udział także instytucje finansowe nieprowadzące działalności w 

zakresie sprzedaży sprzętu, a co za tym idzie nieposiadające ww. dokumentu. . Aktualne 
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brzmienie cytowanego postanowienia budzi wątpliwości interpretacyjne po stronie 

Wykonawcy w przedmiocie możliwości złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty w 

postępowaniu. W związku z tym prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wyżej opisane 

kryterium zostanie spełnione w przypadku, gdy autoryzacja producenta potwierdzać będzie 

prawo podwykonawcy/dostawcy/dystrybutora na sprzedaż oferowanych urządzeń 

medycznych.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

53. Proszę o potwierdzenie, że przez wymóg „zapewnienia przez Wykonawcę 

autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego (pkt 2.9. oraz 2.10. opisu przedmiotu 

zamówienia), Zamawiający rozumie wskazanie (określenie) przez Wykonawcę punktu 

serwisowego, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego na 

podstawie odrębnej umowy i za odrębnym ustalonym w tej umowie wynagrodzeniem.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

54. 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 dopuszcza jak w pytaniu. 

 

55. Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 proszę o 

poszerzenie zakresu pojęciowego „siły wyższej” i nadanie §9a wzoru umowy następującego 

brzmienia:  

„§…. 

Siła wyższa 

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i 

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

szczególności:  

a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany 

zagrożenia epidemicznego;  

b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, 

rekwizycje lub embarga;  

c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub 

cywilne;  

d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub 

odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów 

wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów 

nuklearnych składników;  

e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające 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 wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na 
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piśmie, mailowo lub faxem. 4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw 

uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej 

pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne 

skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, w tym mailowo.  

5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać 

koniecznych zmian w treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres 

świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania umowy.  

6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn 

wywołanych działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na 

wypadek jakiekolwiek formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w 

szczególności kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez 

Wykonawcę.  

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

określonych w ust. 3 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 

lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a 

Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, 

którą zatrzymał Zamawiający.  

8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii 

wirusa SARS-CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości 

skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. 

W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu 

realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii 

SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie 

zakładanym terminie”.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 

56. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy 

następującego zapisu: „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 dostarczenie dokumentów na wezwanie 

Wykonawcy. W związku z udzielaną odpowiedzią, dodaje się w § 1 nowy ustęp 14 o 

treści: „14. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć, na wezwanie Wykonawcy, 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 za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego 

albo upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wezwanie musi wpłynąć do 

Zamawiającego min. na 14 dni przed datą wskazaną w niniejszym ustępie.” 
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57. 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: Zgodnie z SWZ. 

 

58. 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 informuje, że pod adresem https://bip.spzoz.jgora.pl/dane-

ekonomiczne/ znajdują się sprawozdania finansowe za lata 2018-2020. Sprawozdanie 

finansowe za rok 2021 jest w trakcie badania, wobec czego Zamawiający nie dysponuje 

na tą chwilę zatwierdzonym sprawozdaniem. 

 

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

pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia zmieniony załącznik nr 3-projekt umowy po 

zmianach. W przypadku kolejnych zmian, będzie umieszczany uaktualniony projekt 

umowy na platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego. 

 

60. W związku z pandemią wywołaną wirusem COVID-19 i przejściem wykonawcy na 

system pracy zdalnej (home office) zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy 

o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony umowy 

kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w 

tradycyjnej formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym 

bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny 

sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z 

formy elektronicznej, która zgodnie z art. 781 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie 

pisemnej.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

61. Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do 

umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES 

(podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i 

Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z 

przetargiem.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

https://bip.spzoz.jgora.pl/dane-ekonomiczne/
https://bip.spzoz.jgora.pl/dane-ekonomiczne/
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62. W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie 

elektronicznej, prosimy o informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie 

podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a 

następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy 

jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę 

podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę 

do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia 

umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami 

postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej 

kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie 

później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający wyśle podpisaną umowę  w formie elektronicznej do 

Wykonawcy. Data zawarcia umowy zostanie ustalona na 3 dni robocze do przodu w 

stosunku do dnia w którym została wysłana. Wykonawca prześlę podpisaną umowę w 

ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od momentu dostarczenia jej przez Zamawiającego.  

Zamawiający zmienia § 11 ust. 1 na następujący:  

„1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą wymagały formy pisemnej lub 

elektronicznej wraz z podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.” 

 

63. W razie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej prosimy 

Zamawiającego o wykreślenie § 11 projektu umowy oraz o dodanie w ich miejsce 

postanowienia wskazanego poniżej:  

§ ___ 

Zawiadomienia 

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające 

oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:  

1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo  

2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:  

Strona:  Adres e-mail:  

Wykonawca  

Zamawiający  

wpostaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 

781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;  

2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za 

pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: Zamawiający 

:_________________________, Wykonawca:______________________________;  

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą 

przesłania, w przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za 
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doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).  

2. W razie wyboru formy elektronicznej:  

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie 

elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie 

pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie 

elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarta niniejszej Umowy wymagana będzie 

forma pisemna pod rygorem nieważności.  

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy 

wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście 

albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.  

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w 

jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej 

sporządzona zostanie w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  

6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data 

złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy 

pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.  

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w 

formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia 

podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego 

egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą 

zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z 

rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako 

pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data 

doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie 

się z jej treścią.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

64. Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na 

ustanowienie na rzecz Wykonawcy zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia.  

Prosimy również o wyrażenie zgody na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze 

Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.  

Odpowiedź: Patrz: odpowiedź na pytanie 7 w Zestawie 12. 

 

65. W nawiązaniu do poprzedniego pytania zwracamy się również z prośbą o wyrażenie 

zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu 

rejestrowego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

66. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający 

wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość 

przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego. 

Patrz: odpowiedź na pytanie 64 powyżej. 
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67. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje wszelkie koszty ustanowienia 

zabezpieczeń.  

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. 

 

68. Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o wyrażenie zgody na wystawienie weksla In 

blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy. Jednocześnie prosimy 

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

Wykonawcy (lub przedłożenie wraz z odpowiedziami własnego wzoru) oraz potwierdzenie, 

że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu 

podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie, w jakim 

terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.  

Odpowiedź: Patrz: odpowiedź na pytanie 10 w Zestawie 7. 

 

69. Proszę o zmianę Formularza ofertowego w pkt 11 poprzez wykreślenie z niego ostatniego 

tiretu „data ważności”. Wskazujemy, że sprzęt medyczny posiada datę produkcji, ale nie 

posiada daty ważności.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę jak w pytaniu. 

 

70. Proszę o zmianę pkt 9 Formularza ofertowego poprzez wykreślenie z niego zastrzeżenia: 

„W każdym czasie na żądanie Zamawiającego przedstawimy mu wymagane dokumenty w 

terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od 

umowy”. Należy wskazać, że wyżej wymieniony zapis nie został odzwierciedlony przez 

Zamawiającego w przesłankach odstąpienia od umowy określonych w jej projekcie. Ponadto 

fragment ten jest zbyt rygorystyczny, gdyż wskazany w nim 3 dniowy termin jest bardzo 

krótki, a zgodnie z k.c. przed odstąpieniem od umowy Zamawiający winien wezwać 

Wykonawcę do realizacji obowiązków stanowiących podstawę odstąpienia i wyznaczyć mu w 

tym celu dodatkowy termin. Dodatkowo wskazujemy, że sankcja w postaci odstąpienia od 

umowy za nienależyte wykonanie jednego obowiązku wskazanego w umowie, jakim jest 

niedostarczenie w terminie aktualnych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia jest 

nieproporcjonalna do wagi naruszenia.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.  

 
ZESTAW 13 

1. Prosimy Zamawiającego o zmianę odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 4 maja 2022 r. 

poprzez wskazanie, że: Zamawiający obligatoryjnie wymaga od Wykonawców kalkulacji 

ceny oferty w oparciu o zmienne oprocentowanie WIBOR 3M. Wynagrodzenie Wykonawcy 

będzie płatne w 36 miesięcznych ratach, uwzględniając następujące założenia: rata 

kapitałowa, oprocentowanie zmienne oparte o zmienny WIBOR 3M +stała marża. Należy 

wskazać, że pozostawienie Wykonawcom wyboru co do sposobu kalkulacji ceny oferty w 

zakresie oparcia odsetek na zmiennym oprocentowaniu bądź stałym koszcie finansowania 

doprowadzi do uzyskania przez Zamawiającego nieporównywalnych ofert, gdyż nie można 

wykluczyć sytuacji, w której część Wykonawców przygotuje oferty w oparciu o stały koszt 

finansowania, a część uczyni to bazując na zmiennej stopie procentowej. Konieczne jest 
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zatem poprawienie powyższej kwestii poprzez wprowadzenie jednolitych zasad obliczenia 

ceny dla wszystkich Wykonawców. Ponadto z treści udzielonych przez Zamawiającego 

wyjaśnień nie wynika według konkretnie jakiej stopy WIBOR mają zostać obliczone odsetki. 

W pytaniu kierowanym do Zamawiającego wskazano jedynie przykładowo, że może być to 

WIBOR 3M. W celu ujednolicenia zapisów dotyczących sposobu obliczenia ceny 

wprowadzić należy jedną dla wszystkich Wykonawców stopę bazową WIBOR. 

Odpowiedź: Patrz: odpowiedź na pytanie 1 w Zestawie 11. 

 

2. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego odpowiedzi pozytywnej na powyższe 

pytanie, prosimy Zamawiającego o odpowiednie dostosowanie postanowień SWZ oraz 

projektu umowy do wprowadzenia wymogu kalkulacji ceny oferty w oparciu o zmienne 

oprocentowanie WIBOR 3M, w szczególności poprzez wykreślenie punktu 2 pkt 3 c) 

Formularza ofertowego stanowiącego załącznik numer 2 do SWZ oraz §4 ust. 4 projektu 

umowy, gdyż na wynagrodzenie netto będzie składał się koszt finansowania skalkulowany w 

oparciu o zmienną stopę bazową WIBOR 3M, a zatem wynagrodzenie netto będzie zmienne i 

będzie podlegało aktualizacjom co 3 miesiące. W związku z powyższym utrzymanie 

obecnego brzmienia §4 ust. 4 projektu umowy będzie niezgodne z nowymi zasadami 

kalkulacji ceny oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje wykreślenia §4 ust. 4 projektu umowy oraz punktu 

2 pkt 3 c) Formularza ofertowego. 

 

3. Prosimy o informację, czy do wyliczenia odsetek Wykonawcy mają przyjąć, że miesiąc ma 

rzeczywistą liczbę dni i rok obrachunkowy wynosi 365 dni także dla lat przestępnych, czy też 

Zamawiający oczekuje zastosowania kalendarza rzeczywistego, w którym dla lat 

przestępnych rok obrachunkowy będzie wynosić 366 dni?  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć rok obrachunkowy wynoszący 

365 dni. 

 

4. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zmiana oprocentowania umowy 

spowodowana zmianą stopy WIBOR 3M, nie stanowi jej zmiany i nie wymaga jej 

wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zmiana stopy WIBOR 3M wymaga wyłącznie 

przekazania Zamawiającemu nowego harmonogramu. 

 

5. Prosimy o określenie, na jaki dzień należy przyjąć stopę WIBOR 3M do celów 

obliczeniowych związanych z przygotowaniem oferty. Określenie konkretnej daty zapewni 

porównywalność wszystkich ofert w postępowaniu (np. WIBOR 3M z dnia 04.05.2022 r.).  

Odpowiedź: Patrz: odpowiedź na pytanie 1 w Zestawie 13. 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, iż dla pierwszego okresu odsetkowego należy przyjąć wartość 

WIBOR 3 M z dnia przyjętego do obliczenia ceny oferty.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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7. Prosimy Zamawiającego o wskazanie daty przyjmowania wartości WIBOR 3M dla 

aktualizacji harmonogramu. Wykonawca proponuje, aby dla aktualizacji harmonogramu 

przyjmować wartość WIBOR z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego 

okresu rozliczeniowego.  

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje. 

8. Prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu zawiadomienia o aktualizacji harmonogramu 

przez Wykonawcę, liczonego od momentu obowiązywania nowej wartości stawki WIBOR 

3M (np. 14 dni) oraz o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zawiadomienia dokonanego 

przez Wykonawcę drogą elektroniczną tj. mailem na wskazany przez Zamawiającego w 

dokumentach postępowania adres email.  

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje jak w pytaniu. 

9. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na to, aby zmiana harmonogramu spłaty rat nie 

wymagała zawierania aneksu do umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zmiana harmonogramu spłaty rat wymaga 

wyłącznie przekazania Zamawiającemu nowego harmonogramu. 

 

10. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 4 ust. 8 wzoru umowy, poprzez zastąpienie 

wyrażenia „podstawą do wystawiania faktury VAT” sformułowaniem „podstawą do 

wystawienia faktury VAT”. Pragniemy wskazać, że raty wynikające z umowy są płatne na 

podstawie jednej faktury VAT, w terminach określonych w harmonogramie spłat przesłanym 

Zamawiającemu wraz z fakturą. Wykonawca nie ma możliwości wystawienia osobnych 

faktur VAT do każdej z rat umowy. W związku z tym prosimy Zamawiającego o dokonanie 

odpowiedniej zmiany we wzorze umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nastąpiła oczywista omyłka pisarska. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę jak w pytaniu. 

 

11. Z uwagi na liczne wątpliwości, związane z treścią SWZ wyartykułowane w treści 

przekazanych przez nas pytań, a co za tym idzie koniecznością uwzględnienia przy 

przygotowywaniu oferty przetargowej odpowiedzi Zamawiającego, które do chwili obecnej 

nie zostały opublikowane na stronie internetowej, a także w związku ze zmianą sposobu 

kalkulacji oferty oraz związaną z tym koniecznością wprowadzenia kolejnych zmian do 

projektu umowy oraz SWZ, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu 

składania ofert na dzień 16.05.2022 r. godz. 12:00. Wydłużony czas jest niezbędny do 

prawidłowego przygotowania i przedłożenia oferty w niniejszym postępowaniu.  

Odpowiedź: Patrz: odpowiedź na pytanie 1 w Zestawie 11. 

 

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

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą ul. Ogińskiego 6, 58-506 

Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, iż ze względu na ilość zapytań, które wpłynęły  do 

postępowania jak w tytule o wyjaśnienie treści zapisów SWZ, zostaje zmieniony termin 

składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.                                                                
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Termin składania ofert i otwarcia ofert:  

 

Było: 
7.1. Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 06.05.2022 r. do 

godziny 11:00.  

7.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.05.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego 

wskazanej w pkt 3. 

 

Winno być : 
7.1. Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 

zakupowej: https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 17.05.2022 r. do 

godziny 11:00.  

7.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.05.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego 

wskazanej w pkt 7.1. 

 

Było: 
5.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert to jest 

do dnia 04.06.2022 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 

w którym upływa termin składania ofert. 

Winno być: 
5.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert to jest 

do dnia 15.06.2022 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 

w którym upływa termin składania ofert. 

 

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

Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia wraz z poprzednio 

opublikowanymi zmianami i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w 

postępowaniu. 

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