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L. dz.: DZP- 269 /22                                                                                 Poznań,  dnia 19.05.2022 r.  
 
 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
/ Platforma zakupowa 

 
 

Dotyczy: PN-7/22 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych 
montowanych trwale do budynku dla Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - 
centrum medycyny interwencyjnej - (etap I CZSK) w zakresie Modułów 1 i 2a wraz z montażem. 
 
 
W związku z pytaniami dotyczącymi  prowadzonego postępowania, Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi: 
 
Pytanie 354 
Z naszego doświadczenia wynika, ze zbyt wysokie kary umowne, mają charakter mrożący dla potencjalnych 
wykonawców – ograniczają liczbę potencjalnych dostawców aparatury medycznej jak i integratorów 
zainteresowanych udziałem w postępowaniu, co wpływa na zawyżenie cen ofertowych i prowadzi do problemów z 
wyłonieniem Dostawcy i oferty zgodnej z budżetem Zamawiającego a w efekcie zaburza harmonogram realizacji 
inwestycji . Zaproponowane poniżej zmiany wysokości kar wynikają także z praktyki rynkowej,  ponieważ przyjęło 
się, że racjonalna wysokość kar oscyluje wokół wartości 0,035% +/- 0,015 pp.  A łączna maksymalna wysokość 
naliczanych kar powinna motywować Dostawcę do solidnej realizacji umowy. Warto dodać, że określenie kar na 
zbyt wysokim pułapie może powodować zawyżenie ceny ofertowej ze względu na wkalkulowanie tych kosztów i 
ryzyk z nim związanych w cenę ofertową czyli przerzucenie kosztów na Zamawiającego; w związku z czym: 

a/ Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie wysokości kary umownej określonej w par. 4 ust. 1 pkt.1 wzoru 
umowy do wartości stanowiącej 0,05% wartości brutto tej części przedmiotu umowy, której zwłoka dotyczy? 

b/ Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę limitu kar umownych określonego w par. 4 ust. 3 wzoru umowy 
poprzez ustalenie tego limitu na 10% wartości wynagrodzenia brutto?  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §4 ust. 1 pkt 1 umowy oraz nie wyraża zgody na zmianę § 4 ust. 3 
umowy 
 
 
Pytanie 355 
Mając na uwadze zapisy par. 11 ust.3 Umowy, zwracamy się z uprzejmym zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi 
zgodę, na posiadanie przez Wykonawców polis Odpowiedzialności Cywilnej również z  triggerem claims made, 
poprzez nadanie ustępowi trzeciemu następującego brzmienia: 
„Umowa ubezpieczenia OC obejmować będzie szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie 
ubezpieczenia, bez względu na termin zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, o ile zostaną zgłoszone 
przed upływem terminu przedawnienia (trigger loss occurence), lub roszczenia poszkodowanego zostaną 
zgłoszone w okresie ubezpieczania polisy Wykonawcy (trigger claims made), przy czym wszystkie szkody będące 
następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób 
poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody”.  
Zwracamy uprzejmie uwagę, że zawężenie wymogów wyłącznie do triggera loss occurence spowoduje, że 
Wykonawcy posiadający polisy OC z tym triggerem znajdą się w uprzywilejowanej pozycji nie musząc ponosić 
dodatkowych kosztów, a część wykonawców posiadających polisy OC z trigerem claims made, zmuszona będzie 
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ponieść dodatkowe koszty związane z wystawieniem polisy z wymaganym triggerem, a co za tym idzie ich oferta 
może okazać się mniej konkurencyjna. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §11 ust. 3 umowy. 
  
Pytanie 356 
Dotyczy Kolumn Pojedynczych w ilości 55 szt. 
Specyfikacja w punkcie 10 opisuje pojedyncze kolumny o głowicy pionowej natomiast punkt 12 Zamawiający 
precyzuje wyposażenie kolumn o ilości gazów medycznych dla głowic poziomych w ilości 31 szt. Jaka jest więc 
konfiguracja dla pozostałych 24 szt. kolumn ? Prosimy o wskazanie charakterystyki ramion, układu głowic pionowa 
/ pozioma, wyposażenia, konfiguracji wszystkich gniazd przyłączeniowych.. 
Odpowiedź: 
Zamawiającemu wkradł się błąd pisarski w pkt. 12 specyfikacji kolumn pojedynczych. Prawidłowe brzmienie pkt. 
12 brzmi: 

Kolumna pojedyncza jednostanowiskowa TYP1  
(ilość 2szt.) 
Na głowicy pionowej, po stronie aparaturowej zainstalowane gniazda gazowe standard AGA:  
- 1x sprężone powietrze Air5,  
- 1x tlen,  
- 1x próżnia.  
Kolumna pojedyncza jednostanowiskowa TYP2 
(ilość 5szt.) 
Na głowicy pionowej, po stronie aparaturowej zainstalowane gniazda gazowe standard AGA:  
- 1x sprężone powietrze Air5,  
- 1x tlen,  
- 1x próżnia. 
- 1xAGSS  
Kolumna pojedyncza dwustanowiskowa TYP1 
(ilość 5szt.) 
Na głowicy pionowej, po stronie aparaturowej zainstalowane gniazda gazowe standard AGA:  
- 2x sprężone powietrze Air5,   
- 2x tlen,  
- 2x próżnia.  
Kolumna pojedyncza dwustanowiskowa TYP2 
(ilość 19szt.) 
Na głowicy pionowej, po stronie aparaturowej zainstalowane gniazda gazowe standard AGA:  
- 1x sprężone powietrze Air5,   
- 1x tlen,  
- 1x próżnia. 
- 1xAGSS  
 
Gniazda rozmieszczone w odległości zapewniającej włączenie reduktorów i nawilżaczy 
 
Pytanie 357 
Dotyczy Kolumn Pojedynczych w ilości 55 szt. 
Co Zamawiający rozumie przez opis / charakterystykę stanowisk jednostanowiskowych oraz dwustanowiskowych 

dla Kolumn Pojedynczych ? Jaka jest różnica pomiędzy wersjami ? Prosimy o podanie charakterystyki / 
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specyfikacji szczegółowej konstrukcji wraz z wyposażeniem dla każdego oczekiwanego typoszeregu w 

wymaganej ilości 55 szt. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający rozumie przez opis / charakterystykę stanowisk jednostanowiskowych oraz dwustanowiskowych dla 
Kolumn Pojedynczych urządzenie obsługujące odpowiednio jedno lub dwa stanowiska. Różnica między wersjami 
polega na tym, że kolumna dwustanowiskowa składa dwóch kolumn jednostanowiskowych zamontowanych 
w jednym miejscu. Charakterystykę / specyfikację szczegółowej konstrukcji wraz z wyposażeniem dla każdego 
oczekiwanego typoszeregu kolumny opisany jest w załączniku nr 3 do SWZ. 
 
 
Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je 
jako ważne i wiążące.                                                                                                                                                           
                                                   
 
                                                                                             Z poważaniem, 

 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie merytoryczne: Krystyna Piątkowska, Krzysztof Kostrzyński 

Opracowała: Barbara Głowacka  
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nr telefonu: 61 854 60 18 
e-mail: dzp@ump.edu.p 
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