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   Opole, 27.10.2022r.  

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  zgodnie z art. 275 pkt. 1 
ustawy PZP, pn.” „Dostawa narzędzi wraz  z  dzierżawą robota chirurgicznego z urządzeniami peryferyjnymi  
oraz przeszkoleniem personelu SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu,                                                                
nr popostępowania:FAZ.2800.71.2022-TP. 

Działając w oparciu o art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022, poz. 1710), Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji w zakresie treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 

 
Pytanie 1 

Dotyczy : Projekt umowy – załącznik 3 
§ 3. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI ust. 2 
„Zapłata za faktycznie zużyty w zabiegu robotycznym asortyment uregulowana zostanie w terminie 60 dni od daty 
otrzymania prawidłowej pod względem formalnym (dane adresowe, termin płatności, data sprzedaży, wymagane 
załączniki, o których mowa w ust. 2 poniżej) faktury VAT przez Zamawiającego.”. 
Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na poniższy? 
„Zapłata za faktycznie zużyty w zabiegu robotycznym asortyment uregulowana zostanie w terminie 30 dni od daty 
otrzymania prawidłowej pod względem formalnym (dane adresowe, termin płatności, data sprzedaży, wymagane 
załączniki, o których mowa w ust. 2 poniżej) faktury VAT przez Zamawiającego.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w  § 3. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
ust. 2 Zał.3, który otrzymuje brzmienie:” Zapłata za faktycznie zużyty w zabiegu robotycznym asortyment uregulowana 
zostanie w terminie 30 dni  od daty otrzymania prawidłowej pod względem formalnym (dane adresowe, termin 
płatności, data sprzedaży, wymagane załączniki, o których mowa w ust. 2 poniżej) faktury VAT przez Zamawiającego”. 
§ 4. REKLAMACJE, GWARANCJA RĘKOJMIA ust. 9 
„Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody rzeczowe i osobowe powstałe na tle realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy.” 
Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie powyższego zapisu. 
Czy oznacza to również szkody związane z zabiegiem operacyjnym i związane z tym ewentualne roszczenia 
odszkodowawcze pacjenta? 
Odpowiedź:  Jeśli okaże się. że wada sprzętu dzierżawionego była bezpośrednią przyczyna szkody, to Wykonawca 
odpowiada na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. Zamawiający również poprosił  o polisę OC  z tytułu 
prowadzonej działalności. Jest to standardowa odpowiedzialności związana z umowami dzierżawy sprzętu.   
§ 7 KARY UMOWNE ust. 2 a) 
„a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności w dostawie asortymentu objętego umową                     
w terminie określonym w umowie jak również za odmowę dostawy asortymentu, w wysokości 2 % brutto wartości 
złożonego zamówienia za każdy dzień zwłoki” 
Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu na poniższy? 
„a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności w dostawie asortymentu objętego umową                     
w terminie określonym w umowie jak również za odmowę dostawy asortymentu, w wysokości 0,5 % brutto wartości 
złożonego zamówienia za każdy dzień zwłoki” 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w  § 7 KARY UMOWNE ust. 2 a) Zał.3, który otrzymuje 
brzmienie:  
„a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności w dostawie asortymentu objętego umową w 
terminie określonym w umowie jak również za  odmowę dostawy asortymentu, w wysokości 0,5%   2% brutto wartości 
złożonego zamówienia za każdy dzień zwłoki”  
Pytanie 2  

Dotyczy : Projekt umowy dzierżawy – załącznik 3a 
§ 6 PRZESZKOLENIE PERSONELU ust. 2 
„Dzierżawca zobowiązany jest do przeprowadzania dodatkowych szkoleń, o ile zajdzie taka potrzeba ze strony 
Wydzierżawiającego.” 
Czy zapis umowy dotyczy szkolenia dodatkowego dla personelu technicznego? 
Szkolenie personelu medycznego zostało określone w załączniku 1 OPZ. 
Odpowiedź:  Zapis dotyczy jedynie dodatkowych szkoleń. Ponad ustalone umową,  jakie Strony,  w tym Wykonawca 
uznają za konieczne z punktu widzenia użytkowania sprzętu.  
§ 9 KARY UMOWNE ust. 2 
„Wydzierżawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego w przypadku, 
gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych.” 
Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie powyższego zapisu z umowy? 
Odpowiedź: Brak zgody. Zapis jest zapisem standardowym, w umowach. Nadto Zamawiający jest jednostką sektora 
finansów publicznych i wydatkuje środki publiczne.  
§ 9 KARY UMOWNE ust. 5 
„Łączna wartość wszystkich kar umownych naliczonych drugiej stronie nie może przekroczyć 45 % wartości 
całkowitego czynszu przedmiotu dzierżawy.” 
Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie powyższego zapisu z umowy? 
Odpowiedź: Wymóg w/w zapisu wynika z  Ustawy PZP jest obligatoryjny.  
 
 
Zamawiający modyfikuje terminy wskazane w SWZ poprzez:  
1) zmianę w SWZ na stronie  tytułowej: 

2) zmianę Załącznika nr 3 i 3a do SWZ 

Termin składania ofert:  z 28.10.2022 godz. 10:00       na 02.11.2022 godz. 10:00 

Termin otwarcia ofert :  z na  28.10.2022 godz. 10:05 na  02.11.2022 godz. 10:05 

Termin związania wykonawcy z ofertą  upływa w dniu: z  26.11.2022r.na 01.12.2022r 
 

 
 Opracowały::                     Zatwierdził: 
                                                                                                                                                      Marek Staszewski 
K. Wojdyła                            Dyrektor 
B. Kopeć 
                Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu  
                                                                 /dokument podpisany elektronicznie/ 
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