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Wszyscy uczestnicy postępowania 
 

 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

KTÓREGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: DOSTAWA 
APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU: "ROZBUDOWA 
NOWEGO BUDYNKU SZPITALA A O SKRZYDŁO PÓŁNOCNE WRAZ Z 
NADBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU KOTŁOWNI NR 31 NA 
TERENIE UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W 
OLSZTYNIE – ETAP III" – CZĘŚĆ II”. 

  
 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela 
odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania. 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI   
 
Zestaw 1 
 
ZADANIE 3. Respirator 
 

1. Czy Zamawiający dopuści respirator o poniższych parametrach i wyposażeniu: 
 

Lp. Parametry  

1 Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 

2 Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dzieci i 
dorosłych z opcją noworodkową 

3 Respirator stacjonarno-transportowy 

4 Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,8-6,0 bar 

5 Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora 

6 Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania 
zewnętrznego 

7 Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej. Waga respiratora bez 
podstawy jezdnej 12kg 

8 Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz 

9 Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego - 180 minut pracy ciagłej 

10 Poziom głośności w decybelach w czasie pracy ≤40 dB(A) 

Tryb wentylacji 

1 VCV Wentylacja kontrolowana objętością 

2 PCV Wentylacja kontrolowana ciśnieniem 

3 Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC 

4 PRVC+SIMV 

5 V-SIMV, P-SIMV 

6 CPAP/PSV 
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7 APRV 

8 Wdech manualny 
Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie podanie przez 
lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. 

9 Oddech spontaniczny 

10 Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów 

11 Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia 

12 Wentylacja nieinwazyjna NIV 

13 Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu 

14 Funkcja wstrzymania na wdechu  

15 Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia 
pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy 
respiratora 

16 Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi 
mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie 
przepływu oraz wartości FiO2 

Parametry regulowane 

1 Częstość oddechów 1–80 odd./min 

2 Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2000 ml 

3 Czas wdechu zakres  0,2 – 10 s 

4 I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10 

5 Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do 
wydechu 

6 Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% 

7 Ciśnienie wdechowe Pinsp 5 – 80 cmH2O 

8 Ciśnienie wspomagania Psupp  0 – 80 cmH2O 

9 PEEP zakres  1 – 45 cmH2O 

10 Wysoki poziom ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV 
zakres 0-80 cmH2O 

11 Niski poziom ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV  
zakres 0-45 cmH2O 

12 Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV. respirator 
umożliwia stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest 
szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. zakres: 0,2 do 30 
sekund 

13 Czas niskiego poziomu ciśnienia przy wentylacji typu: BPAP, APRV zakres  0,2 do 30 
sekund 

14 Czas narastania ciśnienia  0 – 2 s 

15 Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta  zakres  0,5 – 15 l/min 

16 Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta zakres  -0,5 – -10 cmH2O 

17 Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV zakres 
10 – 85 [%] 

Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji 

1 Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna 18,5 cala z 
rozdzielczością 1080x1920 pikseli. Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w 
stosunku do respiratora 

2 Integralny pomiar stężenia tlenu 

3 Całkowita częstość oddychania 

4 Częstość oddechów obowiązkowych 

5 Częstość oddechów spontanicznych 

6 Wydechowa objętość pojedynczego oddechu 

7 Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego 
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8 Objętość całkowitej wentylacji minutowej 

9 Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej 

10 Minutowa objętość przecieku 

11 Ciśnienie szczytowe 

12 Średnie ciśnienie w układzie oddechowym 

13 Ciśnienie PEEP/CPAP 

14 Ciśnienie plateau 

15 Pomiar I:E 

16 Pomiar oporów wdechowych i wydechowych 

11 Pomiar podatności statycznej 

12 Pomiar podatności dynamicznej 

13 Pomiar ciśnienia PEEPi 

14 Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny 
PEEPi 

15 Pomiar P0.1 

16 Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. 

17 Pomiar pracy oddechowej WOB 

18 Pomiar wskaźnika RSBI 

19 Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp 

20 Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie 
rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu  i objętości w funkcji czasu 

21 Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z 
ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ 

22 Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - 
ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc 
pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu 
określenia optymalnego PEEP-u 

23 Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych parametrów 
monitorowanych i nastawianych z   72 godzin 

Alarmy 

1 Braku zasilania w energię elektryczną 

2 Braku zasilania w tlen 

3 Braku zasilania w powietrze 

4 Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) 

5 Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) 

6 Wysokiego ciśnienia  w układzie pacjenta 

7 Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta 

8 Wysokiej częstości oddechowej 

9 Bezdechu 

10 Hierarchia alarmów w zależności od ważności 

11 Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 2000 zdarzeń 

Inne pożądane funkcje i wyposażenie 

1 Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji 

2 Możliwość rozbudowy o moduł kapnografii z prezentacją krzywej na ekranie respiratora 
(pomiar i prezentacja parametru VCO2, VECO2, ViCO2)) 

3 Możliwość rozbudowy respiratora o zintegrowany pomiar SpO2 z prezentacją 
parametrów na ekranie respiratora. 

4 Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW 

5 Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora 

6 Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, 
szczelność i podatność układu oddechowego 

7 Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) 
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8 Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora 

9 Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku (z 
odprowadzeniem wilgoci na zewnątrz, rury z zabezpieczeniem 
przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra) wraz z czujnikiem 
przepływu – 25 szt. 

11 Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta 

12 Szyna do mocowania akcesoriów na podstawie jezdnej 

13 Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło 

14 złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych 
z respiratora: RS232, USB, Ethernet 

15. Filtr HEPA wlotu powietrza – 1 szt. 

Inne 

1 Instrukcja obsługi w języku polskim 

2 Oprogramowanie respiratora w języku polskim 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 
 
Zestaw 2 
 
Dotyczy pakietu nr 4 – echokardiograf 
1. Czy w związku z wdrożonymi zmianami w regulacjach prawnych dotyczących ochrony 
danych osobowych (RODO) Zamawiający rozważy zawarcie dodatkowej umowy 
regulującej bezpieczeństwo danych podczas czynności serwisowych wykonywanych w 
miejscu instalacji bądź zdalnie poprzez sieć komputerową? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia dodatkowej umowy regulującej bezpieczeństwo 
danych podczas czynności serwisowych ponieważ nie dojdzie do przetwarzania danych w 
toku tych czynności. 
 
2. Czy Zamawiający dopuści mozliwość zaoferowania dostawy echokardiografu z okresem 
gwarancji 12 miesięcy? Rozwiązanie takie pozwoli Wykonawcy złożyć ofertę znacznie 
korzystniejszą cenowo niż z gwarnacją 24 miesiące i więcej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z treścią SWZ. 
 
3. Dot. SWZ rozdział IV pkt. 1 Czy Zamawiający uzna za sełniony warunek jeśli 
Wykonawca w ramach przedmiotowych środków dowodowych złoży w wraz z ofertą 
katalog informacyjny wyłącznie w języku polskim, w którym zawarte są wszystkie 
niezbędne informacje dot. przedmiotu zamówienia – zdjęcie, opis, parametry oraz 
charakterystyka urządzenia. Prosimy 
Odpowiedź: 
Tak. Zapisy dotyczące tłumaczenia na język polski dotyczą dokumentów posiadanych w 
innym języku niż polski. 
 
Pytania do załącznika nr 8 – projekt umowy 
4. § 6 ust. 6 Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dostarczenia książki pracy i 
kontroli jakości aparatury jeśli Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu 
paszport techniczny urządzenia? 
Odpowiedź: 
Tak Zamawiający uzna. 
 
5. W §4 ust. 8 zd. 1 Zamawiający zastrzegł, iż: 



str. 5 

„Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół 
zdawczo – odbiorczy przedmiotu Umowy.” 
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z ww. postanowienia frazy „bez zastrzeżeń”? 
W praktyce tego typu postanowienia mogą prowadzić do nadużyć w postaci zgłaszania 
nieistotnych uwag do przedmiotu dostawy, które wydłużają w praktyce czas gwarancji, 
podczas gdy ewentualne niewielkie mankamenty/zastrzeżenia/usterki/wady można usunąć 
na drodze gwarancji lub rękojmi, która powinna rozpocząć swój bieg od momentu 
podpisania protokołu odbioru w zwykłym trybie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ. 
 
6. W §4 ust. 14 Zamawiający zastrzegł, iż: 
„Współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku 
Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni Nr 31 
na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30” – 
III etap pochodzi ze środków budżetu państwa, dlatego też wypłata wynagrodzenia 
uzależniona jest od przekazania środków finansowych przez Instytucję finansującą, na 
rachunek bankowy Zamawiającego. Opóźnienie w wypłacie środków wynikających z tytułu 
niniejszej Umowy nie jest podstawą do naliczania przez Wykonawcę odsetek ustawowych, 
o ile nie znalazły się one na koncie Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.” 
Prosimy o wyjaśnienie, w jakim zakresie współfinansowanie zadania pochodzi ze środków 
zewnętrznych? Czy w pozostałym zakresie Zamawiający ureguluje należność terminowo? 
Jaki maksymalny okres wyczekiwania Wykonawcy na bezodsetkową zapłatę przewidział 
Zamawiający? 
Wykonawca za zrealizowanie przedmiotu Umowy powinien co do zasady otrzymać 
terminowo wynagrodzenie. Czas oczekiwania nie może być nieokreślony. Brzmienie §4 
ust. 14 wzoru umowy kształtuje bez wątpienia prawa stron w dalece jednostronny sposób, 
naruszając zasadę równowagi kontraktowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że całe finasowanie pochodzi ze środków zewnętrznych. 
Zamawiający będzie fizycznie dysponował środkami finansowymi przeznaczonymi na 
realizację niniejszego zamówienia, w momencie gdy te środki wpłyną na konto 
Zamawiającego. teoretycznie środki finansowe na konto powinny wpływać terminowo, 
jednak w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, nie spowodowanego z winy 
Zamawiającego środki te mogą zostać wypłacone z nieznacznym opóźnieniem. Z 
doświadczenia Zamawiający wnioskuje, że takie opóźnienia zdarzają się niezwykle rzadko 
i  mogą wynieść maksymalnie kilka dni.   
 
7. Czy podobnie jak w przypadku §4 ust. 8 zd. 1 wzoru umowy Zamawiający wyrazi zgodę 
na wykreślenie w §6 ust. 10 oraz §8 ust. 1 wzoru umowy frazy „bez zastrzeżeń”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ. 
 
8. W §8 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający zastrzegł, iż: 
„Do czasu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego niebezpieczeństwo przypadkowej 
utraty, zniszczenia, uszkodzenia sprzętu podczas transportu, instalacji i uruchomienia leży 
po stronie Wykonawcy, za co ponosi on pełną odpowiedzialność.” 
Czy Zamawiający zmodyfikuje ww. postanowienie umowne w ten sposób, iż ryzyko 
zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia 
Sprzętu do obiektu Zamawiającego? 
Wykonawca podnosi, że już w momencie dostawy do pomieszczeń szpitalnych 
Zamawiający staje się faktycznym dysponentem sprzętu. Wykonawca nie powinien zatem 
ponosić ryzyka utraty i uszkodzenia Sprzętu w okresie od momentu dostawy do 
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podpisania protokołu odbioru (pomiędzy którymi to datami może upłynąć wiele dni). 
Wykonawca nie dysponuje faktyczną możliwością pełnego zabezpieczenia sprzętu, w tym 
m.in. nie odpowiada za zdarzenia mogące wywołać szkodę w sprzęcie na terenie obiektu 
będącego w wyłącznej dyspozycji Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ - jak stanowi 
projekt umowy, dostawa zostanie potwierdzona protokołem jednocześnie z jej realizacją. 
 
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z §11 ust. 5 wzoru umowy słowa 
„bezusterkowym”? 
Wykonawca podnosi, iż odmowa odbioru nie może być dowolna, ani też błaha. Nie każda 
bowiem niezgodność z warunkami określony w SWZ, czy też w Umowie będzie 
uzasadniała odmowę odbioru. Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego nie można 
uzależniać odbioru przedmiotu umowy od podpisania protokołu bez jakichkolwiek 
wad/usterek/zastrzeżeń. Przyjęcie odmiennego stanowiska naruszałoby równowagę 
między zamawiającym a wykonawcę, uzależniając odbiór, a tym samym płatność 
wynagrodzenia od wykluczenia istnienia jakiejkolwiek wady w chwili oddania 
przedmiotu zamówienia jak i umożliwiając naliczanie kary umownej za niedotrzymanie 
terminu realizacji umowy warunkowanej przedstawianiem przedmiotu umowy do odbioru w 
stanie idealnym, co w praktyce jest trudne do realizacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ. 
 
10. Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić mechanizm, zgodnie z którym w pierwszej 
kolejności w zakresie postanowień §17 ust. 1 wzoru umowy wezwie Wykonawcę do 
wykonywania umowy w sposób należyty/do wykonania zobowiązania, wyznaczając 
Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych, po upływie którego 
zaktualizuje się prawo do odstąpienia od umowy? 
Odstąpienie od umowy jest najdalej idącym w skutkach uprawnieniem wierzyciela i 
powinno być stosowane w ostateczności, stąd w ocenie Wykonawcy powinien mieć on 
możliwość podjęcia działań naprawczych, uchylających potrzebę zrywania kontraktu z 
wszystkimi tego skutkami. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia treść par. 17 ust. 1 pkt 1 projektu umowy nadając mu następujące 
brzmienie: 
"nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 3 Umowy lub 
przerwał wykonywanie przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 (pięć) kolejnych 
dni kalendarzowych, a odpowiedni termin dodatkowy wyznaczony Wykonawcy przez 
Zamawiającego w wezwaniu do należytego wykonania Umowy (z uwagi na brak 
rozpoczęcia lub przerwę w realizacji) upłynął bezskutecznie;" 
 
11. W jaki sposób i kiedy Zamawiający przekaże Wykonawcy „wytyczne Zamawiającego o 
ochronie udostępnianych informacji”, o których mowa w §18 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający przekaże takie informacje w przypadku i czasie gdyby wynikły one na etapie 
realizacji zamówienia. Na tym etapie postępowania Zamawiający określił jedynie w §18 
ust. 6.  
 
12. §12 - gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju 
niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia nie uwzględnia 
sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły 
wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność 
lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu 
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usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie 
Wykonawcy. 
Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia 
precyzującego w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy 
wyłączające/ograniczające ryzyko 
Wykonawcy, a także naturę gwarancji: 
„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z: 
a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub 
instrukcją 
użytkowania; 
b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego 
lub osób trzecich i wywołane nimi wady; 
c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 
Zamawiającego 
lub inne nieuprawnione osoby); 
d. jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich; 
e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, 
powódź, 
f. normalnego zużycia wymienionych części” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ. 
 
13. § 12 ust. 14 Czy Zamawiający wyraz zgodę na doprecyzowanie terminu w którym 
Wykonawca ma obowiązek dostawy sprzętu w przypadku jego konieczności wymiany na 
nowy poprzez określenie terminu jako 30 dni roboczych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ. Termin został 
precyzyjnie określony w par. 12 ust. 14 projektu umowy. 
 
14. § 12 ust. 17 pkt. 1W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastapić 
nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad 
terminy określone w umowie. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie 
stosownej zmiany w treści umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ. 
 
15. § 17 Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki 
urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub 
wyłączanie rękojmi. 
Wskazujemy, że zastosowanie instytucji rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego co z uwagi na charakter umowyjest 
niekorzystne i niecelowe również dla Zamawiającego. W związku z tym, w naszej ocenie, 
zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi 
dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie 
stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. 
Proponujemy wobec tego dodanie następującego postanowienia do § 17: „Niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania 
uprawnień z rękojmi – na zasadach ogólnych, z wyłączeniem prawa do odstąpienia od 
umowy.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ. 
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16. § 12 ust. 24 W w przypadku zlecenia wykonania zastępczego innemu podmiotowi ten 
podmiot jako profesjonalista będzie ponosił odpowiedzialność wobec zamawiającego za 
realizację zlecenia. 
Niewłaściwym jest nakładanie na wykonawcę obowiązku ponoszenia ryzyka w tym 
zakresie, skoro Wykonawca nie ma żadnego wpływu na wybór tego podmiotu, dlatego 
prosimy o wykreślenie odniesienia do „ryzyka” w § 17 ust. 24 lub przynajmniej wskazanie, 
że zastępczy wykonawca będzie posiadał autoryzację producenta sprzętu medycznego. 
W związku z powyższym proponujemy tego zmianę § 12 ust. 24 w następujący sposób: 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania na koszt i ryzyko Wykonawcy z usług 
zastępczych (z zastrzeżeniem zlecenia wykonania takich usług podmiotowi, który posiada 
autoryzację producenta sprzędtu), w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy ze 
zobowiązań gwarancyjnych, a także z zobowiązań z tytułu rękojmi za wady, po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy z wyznaczeniem odpowiedniego terminu”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ. Jedyną Stroną 
Umowy dla Zamawiającego jest Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje Strony 
zastępczej. Wykonawca ma koordynować i odpowiadać za własne przewinienia związane 
z realizacją umowy w tym również w przypadku posiadania przez Wykonawcę 
Podwykonawców, zgodnie z zapisami określonymi w § 7 ust. 8 Umowy. 
 
Dotyczy wzór umowy,  
§ 4 Cena i warunki płatności, ust. 9 
Czy Zamawiający zgodzi się na zapłatę należności w terminie 30 dni? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z postanowieniami SWZ. 
 
 
 
 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie Zamawiającego: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings 
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