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NZ/993/2022                                                                                                    Jelenia Góra, dnia 22.09.2022 r. 

                                                             

DO WYKONAWCÓW 
 

 

„DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE ELEMENTÓW TORU WIZYJNEGO DO 

POSIADANEGO ZESTAWU NA POTRZEBY CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 

WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ” 

  Nr referencyjny : ZP/PN/24/08/2022 

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W EZAMÓWIENIA:   

NUMER OGŁOSZENIA:  2022/BZP 00353228/01  Z DNIA 19.09.2022 R. 

           

        Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy 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 1: 
  
Pytanie nr 1 

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że towar jest produkowany pod 

zamówienie i znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, a także obecną sytuację 

wynikającą z pandemii COVID-19 i WOJNY oraz światową sytuację na rynku sprzętu medycznego 

przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi 

zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 16 tygodni od podpisania umowy?  

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do maksymalnie 12 

tygodni, jednak nie później niż do 16.12.2022 r.  

W związku z udzielaną odpowiedzią zmianie ulega treść SWZ w pkt 7.1., tj.: „Termin realizacji 

zamówienia: zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.” na 

następującą: „Termin realizacji zamówienia: zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – do 12 tygodni od 

dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 16.12.2022 r.”.  

Stosownej zmianie ulega również formularz ofertowy oraz projekt umowy. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie dostępności części zamiennych przedmiotu umowy do 

5 lat licząc od dnia przekazania aparatu do eksploatacji? 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.  
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie dostępności części zamiennych 

przedmiotu umowy do minimum 8 lat od dnia przekazania aparatu do eksploatacji. 

 

Pytanie nr 3 

Czy zamieszczony zapis w § 2 pkt. 11 Wzoru Umowy: „Wykonawca zobowiązuje się do 

zapewnienia dostępności części zamiennych przedmiotu umowy przez okres 10 lat po upływie 

udzielonej gwarancji liczonej od dnia wygaśnięcia gwarancji” stanowi integralną część zamówienia 

w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne w rozumieniu definicji z art. 7 pkt 32 p.z.p.?  

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostaw części zamiennych przez okres 8 lat, co nie stanowi 

integralnej części zamówienia. 

 

 

Pytanie nr 4 

Czy w sytuacji gdy wymóg „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności części 

zamiennych przedmiotu umowy przez okres 10 lat po upływie udzielonej gwarancji liczonej od dnia 

wygaśnięcia gwarancji” opisany w § 2 pkt. 11 Wzoru Umowy jest zdaniem Zamawiającego częścią 

zamówienia w rozumieniu definicji z art. 7 pkt 32 p.z.p., należy przyjąć, że umowa z wykonawcą 

zostanie zawarta na co najmniej 12 lat? 

 

 Odpowiedź:Vide: odpowiedź na pytanie nr 3. 

 
 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający wymaga wobec warunku przez niego opisanego w § 2 pkt. 11 Wzoru Umowy 

uwzględnienia w cenie oferty każdego wykonawcy kosztów zapewnienia wszystkich bez wyjątku 

możliwych części zamiennych w tym okresie?  

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wymiany w/w zamówionych elementów toru wizyjnego w 

stanie pełnej sprawności zapewniającej bezpieczne użytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 

 

Pytanie nr 6 

Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 5 jest twierdząca to w związku z dyspozycją z art. 99 ust. 1 p.z.p. 

prosimy Zamawiającego o podanie w ramach treści SWZ zamkniętej listy części zamiennych wraz z 

ich ilością, tak aby wszyscy wykonawcy w sposób równy (art. 16 ust. pkt 1 p.z.p.) mogli prawidłowo 

(bez narażenia się na zarzut ceny rażąco niskiej) wycenić koszty utrzymania niezbędnych części 

zamiennych przez okres co najmniej 10 lat po upływie udzielonej gwarancji.  

 

Odpowiedź: Vide: odpowiedź na pytanie nr 5. 

 

Pytanie nr 7 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w § 2 pkt. 7 Wzoru umowy na następujące brzmienie:  

„Dopuszcza się dwie naprawy gwarancyjne (będące konsekwencją ukrytej wady produkcyjnej 

urządzenia) tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku zaistnienia 
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potrzeby trzeciej naprawy gwarancyjnej element lub podzespół zostanie wymieniony na nowy, wolny 

od wad”.  

Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w 

stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że 

przedmiotem niniejszego postępowania są skomplikowane technologicznie produkty, posiadające 

dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. 

zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich 

kosztów przez wykonawców, co zaskutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych 

wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów. Zamawiający 

wymaga wymiany elementów składowych, które posiadają ukryte wady. 

 

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią 

integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w 

postępowaniu. 

                                                                                                  

 

Z poważaniem 
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