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Wrocław, dnia 14.04.2022r. 
Zamawiający: 
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka 
Centrum Medycyny Ratunkowej   
54-049 Wrocław, Ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 
 
            

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
Dotyczy: „Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne” 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, 
wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytania z dnia 01.04.2022  
 
1. Czy w zakresie Zadania nr 112 i 113 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu, 

który nie posiada deklaracji zgodności / zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych? 
Oferowany przez Wykonawcę sprzęt nie jest wyrobem medycznym, a częścią serwisową. 
Tym samym czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia deklaracji zgodności lub 
zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych?  

Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
2. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 pakietu 112 do osobnego pakietu i dopuści pułapki 

wodne o membranie PTFE 0.2 mikrometra co pozwoli na złożenie oferty na oryginalne 
akcesoria kompatybilne z modułem E-sCOVX? - NIE 

Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
3. Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu 113 oczekuje zaoferowania 6 opakowań po 10 szt czy 6 

szt? 
Odp.  
Zamawiający w pozycji 1 pakietu 113 oczekuje zaoferowania 6 opakowań po 10 sztuk 
 
4. Dotyczy wzoru umowy § 5  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie ustępu 1 o następujące zastrzeżenie:  
„Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia wyznaczając mu dodatkowy 
termin”.  

Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
5. Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w ustępu na: „Wykonawca gwarantuje 
stałe i niezmienne ceny netto przez cały czas obowiązywania umowy”?  

Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
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6. Dotyczy wzoru umowy § 9 
Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na 
wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not 
obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany 
przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail 
Wykonawcy?  

Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
7. Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 2  

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych 
wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją 
lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są 
okolicznościami o charakterze siły wyższej.  
Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury 
medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na 
dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób: 
,,Gwarancją nie są objęte: 

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: 
• eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się 
Zamawiającego do instrukcji obsługi, 
• samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 
•  Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, uszkodzeń 
mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek 
zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, 
zalania, strajków lub innych  

Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
8. Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 3  

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 w 
zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, 
na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z 
gwarancji, proponujemy dodanie zdania  i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od 
umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone: 
,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy 
Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”. 
Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych 
na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej 
opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę 
wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego 
warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z 
ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem 
niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości 
należytej pracy szpitala. W związku z  tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie 
prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla 
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Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego 
zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. 

Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
9. Dotyczy wzoru umowy § 15 ust. 1  

a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do: 0,2% wartości brutto 
niezrealizowanej w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki?   
b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do: 0,2% wartości brutto 
niezrealizowanych w terminie zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji i rękojmi za każdy dzień zwłoki?   

Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
 
10. Dotyczy wzoru umowy § 15 ust. 2  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych 
naliczonych zgodnie z ust. 1 nie mogła przekraczać 10% wartości brutto umowy?  

Odp.  
NIE – Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania 
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