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Szczecin, dn. 25.07.2016 r. 
Znak sprawy: ZP/220/61/16       

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i 
uruchomienie dwóch stołów operacyjnych. 
 

WYJAŚNIENIE NR 1    
 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1. Dotyczy: Kolumna systemu 
Punkt 9 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół operacyjny z regulacją wysokości kolumny w 
pozycji horyzontalnej (bez blatu) w zakresie 550mm - 1000mm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 2. Dotyczy: Blat modularny ogólnochirurgiczny 
Punkt 7 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy stół operacyjny  
z regulacją kąta nachylenia płyty nożnej w zakresie +90°/-50°?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3. Dotyczy postanowień siwz i projektu umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację rozdziału II siwz pkt. 5a oraz §6 ust. 1a 
wzoru umowy na: „(…) w przypadku stwierdzenia wad elementu lub podzespołu najpóźniej 
po trzeciej naprawie następuje wymiana tego elementu lub podzespołu na fabrycznie 
nowy”? 
Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego 
elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w 
przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę 
jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.  
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 duże, bardzo skomplikowane 
technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo 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. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4. Dotyczy postanowień siwz i projektu umowy 
Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 10 tygodni? 
Wymagany termin realizacji jest zbyt krótki w przypadku asortymentu importowanego, 
produkowanego na zamówienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 5. Dotyczy postanowień siwz i projektu umowy 
Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego (rozdział II 
siwz pkt. 5 e, f, g oraz §6 ust. 1 e, f, g wzoru umowy) zważywszy, że zainstalowanie sprzętu 
zastępczego jest znacznie utrudnione i podraża koszty oferty?  
Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na 
stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty 
uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić 
ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 6. Dotyczy postanowień siwz i projektu umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 9  ust. 1 wzoru umowy na następujący: 
„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego, 
Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości: 

a) w przypadku opóźnienia w przekazaniu sprzętu w rozumieniu § 4 niniejszej umowy – 
w wysokości 0,2 % wartości brutto sprzętu którego opóźnienie dotyczy za każdy 
dzień opóźnienia;  

b) w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad sprzętu w terminie określonym w § 
6 ust. 1 lit c) niniejszej umowy – w wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od wartości brutto 1 sztuki stołu operacyjnego określonej w formularzu 

c) w przypadku nieprzystapienia do wykonania przeglądu technicznego w terminach 
wymaganych przez producenta – wywysokości 0,2% wartości umowy brutto za 
każdy dzień opóźnienia  

d) w przypadku niedostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego w terminie 
określonym w § 6 ust. 1 lit g) niniejszej umowy – w wysokości 0,2 % za każdy dzień 
opóźneinia, licząc od wartości  brutto 1 sztuki stołu określonej w formularzu oferty 

e) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 3 w 
terminie wymaganym przez Kupującego – w wysokości 100 zł za każdy dzień 
opóźnienia; 

z tytułu odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Sprzedający –   w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1.”?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 7. Dotyczy postanowień siwz i projektu umowy 
Wnosimy o zmianę par. 11 wzoru umowy na: „Wykonawca nie może dokonać cesji 
wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej 
bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej 
z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez 
Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do 
zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a 
zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako 
nieistniejące.”  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 8. Dotyczy postanowień siwz i projektu umowy 
Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje 
przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) 
akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także 
wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w 
szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i 
odnowienia gwarancji? 
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Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie 
ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe 
przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie 
możliwa jest nieograniczona ilość wymian.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 9. Dot. rozdział IX pkt. 1.2  SIWZ 
Bardzo prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia materiałów „producenta” - taki 
wymóg z przyczyn naturalnych nie może zostać spełniony. Większość sprzętu nie posiada 
powszechnie dostępnych materiałów wytworzonych przez producentów, które opisywałyby 
każdy wymóg techniczny, który opisał Zamawiający. Najczęściej urządzenia posiadają 
materiały przygotowywane przez autoryzowanych przedstawicieli, czy dystrybutorów 
konkretnych urządzeń.  
Ponadto określenie „materiały informacyjne producenta” jest bardzo nieprecyzyjne – żadne 
przepisy (a w szczególności rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz forma w, jakich te dokumenty mogą być składane) 
nie określają, czym są materiały „producenta” i na jakich zasadach mogą być do takich 
kwalifikowane. Nie jest jasne, czy materiały „producenta”, to materiały wydrukowane 
bezpośrednio przez producenta, czy też na jego zlecenie, a może są to materiały tylko 
przygotowane przez producenta pod względem merytorycznym, podczas gdy wydruku może 
dokonywać np. dystrybutor, czy wymagany jest podpis producenta na każdej stronie itp. itd. 
Z tego powodu prosimy o dopuszczenie również innego rodzaju materiałów informacyjnych 
(np. dystrybutorów, autoryzowanych przedstawicieli itp.) dot. oferowanych produktów, 
które potwierdzą spełnianie wymogów opisu przedmiotu zamówienia. Bez tego złożenie 
oferty niepodlegającej odrzuceniu może okazać się technicznie nie możliwe, jako że zawsze 
może powstać wątpliwość, czy wszystkie materiały dotyczące przedmiotu zamówienia 
wchodzące w jej skład mieszczą się w ramach nieprecyzyjnego sformułowania materiałów 
„producenta”, czy też nie.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający w przypadku braku dokumentów lub 
informacji zawartych w pkt. IX ppkt. 1.2. dopuścił możliwość załączenia do oferty 
oświadczenia wystawionego przez Producenta bądź autoryzowanego Przedstawiciela 
Producenta zawierającego wymagane informacje. 
 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i 
składania ofert. 
 

          Z poważaniem 
  
 


