
           

 
 

Warszawa, dnia 24/10/2018 r. 

 
ZZP.ZP.192/18.894.18 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: 

Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: respiratory 

Znak sprawy: ZZP-192/18 

 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) uprzejmie informuje, 

iż do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania Wykonawcy. Treść pytań oraz udzielone 

odpowiedzi przedstawiamy poniżej: 

 

 

Pytanie 1  

Dotyczy Pkt. 8, 56  Parametry graniczne 

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wbudowaną wysoko 

wydajną turbiną dzięki której respirator nie potrzebuje podłączenia do centralnego źródła 

powietrza? Takie rozwiązanie pozwala Zamawiającemu na wykorzystanie respiratora na 

różnych oddziałach szpitalnych oraz w transporcie wewnątrzszpitalnym dzięki możliwości 

pobierania powietrza z otoczenia. Wiążę się to również z alarmem błędu turbiny w zamian za 

alarm niskiego ciśnienia powietrza.” 
 

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający nie wprowadza zmian.  
 

Pytanie 2  

Dotyczy Pkt. 23  Parametry graniczne 

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator który w zamian za tryb 

VPS, PAV+ lub automatycznej próby oddechowej oferuję automatyczny adaptacyjny tryb 

wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej  wg wzoru Otis’a dla pacjentów aktywnych i 

pasywnych oddechowo. Jest to tryb co najmniej równoważny” 
 

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający nie wprowadza zmian.  
 

Pytanie 3 

Dotyczy Pkt. 24  Parametry graniczne 

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator w którym zamiast oddechu 

spontanicznego wspomaganego objętością VSV oferuje PSV oraz SIMV w trybie 

objętościowo kontrolowanym? Powyższy tryb(PSV) jest równoważny z trybem VSV i rodzaj 

zastosowanego trybu wspomagania oddechu spontanicznego nie ma większego znaczenia 

przy samoczynnym oddychaniu pacjenta. Ponadto respirator posiada bardzo zaawansowany 
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tryb odzwyczajania pacjenta Dual Vent. Polega on na działaniu 2 trybów wzajemnie 

zależnych względem siebie. W trybie A pacjent oddycha spontanicznie. Jeśli podczas 

możliwego do ustawienia czasu bezdechu nie zostanie wyzwolony oddech, urządzenie 

przełącza się automatycznie na tryb synchronizowany. W trybie B, jeśli pacjent wykona 

określoną spontaniczną liczbę oddechów wspomaganych jeden po drugim, urządzenie 

przełącza się automatycznie na tryb spontaniczny.” 
 

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający nie wprowadza zmian.  
 

Pytanie 4 

Dotyczy Pkt. 68 Parametry graniczne 

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający manualne 

ustawienie stężenia tlenu oraz automatycznie regulowany poziom przepływu stosowanego w 

aktualnym trybie wentylacji przy wystąpieniu bezdechu oraz możliwość podaży 100% tlenu w 

czasie 2 minut natomiast bez automatycznego rozpoznania odłączenia oraz bez zatrzymania 

respiratora? Ze względu na możliwość nagłej zmiany stanu pacjenta ta forma ustawień 

manualnych jest w tym przypadku najbezpieczniejsza.” 
 

Odpowiedź na pytanie 4: Zamawiający nie wprowadza zmian.  
 

Pytanie 5 

Dotyczy Pkt. 16 Parametry oceniane 

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający kolorowy 

dotykowy ekran LCD o przekątnej 17” bez możliwości obrotu monitora w płaszczyźnie 

poziome lub/i pionowej w stosunku do respiratora? Taka przekątna oraz ekran wysokiej 

rozdzielczości pozwolą personelowi w dokładny oraz czytelny sposób zobrazować stan 

zdrowotny pacjenta bez konieczności obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i 

pionowej w stosunku do respiratora.” 
 

Odpowiedź na pytanie 5: Zgodnie z SIWZ.  
 

Pytanie 6 

Dotyczy Pkt. 18 Parametry oceniane 

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator który posiada jedynie 

trendy graficzne z danymi do 1 roku wstecz? Taki parametr znacznie przewyższa parametr 

wymagany przez Zamawiającego. Ponadto istnieje możliwość pomiaru wartości cyfrowych 

na podstawie trendów graficznych.” 
 

Odpowiedź na pytanie 6: Zgodnie z SIWZ.  
 

Pytanie 7 

Dotyczy ad. 6 Parametry graniczne 

„Czy respirator ma być wyposażony w szyny boczne do zamontowania dodatkowych 
akcesoriów, np. ramienia podtrzymującego rury pacjenta?” 
 

Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający informuje, że respirator nie musi być wyposażony.  
 

Pytanie 8 

Dotyczy ad. 8 Parametry graniczne 

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania respirator z zasilaniem z centralnego źródła 

powietrza w zakresie od 2,7 bar?” 
 

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający nie wprowadza zmian.  
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Pytanie 9 

Dotyczy ad. 9 Parametry graniczne 

„Czy Zamawiający dopuści do postępowania respirator z zasilaniem z centralnego źródła 
tlenu w zakresie od 2,7 bar?” 
 

Odpowiedź na pytanie 9: Zamawiający nie wprowadza zmian.  
 

Pytanie 10  

Dotyczy ad. 16 Parametry graniczne 

„Czy Zamawiający zaakceptuje wentylację NIV, która jest uruchamiana z poziomu Stand-by 

za pomocą wydzielonego przycisku, co powoduje konieczność świadomego włączenia tego 

typu terapii przez operatora?” 
 

Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający nie akceptuje. 
 

Pytanie 11  

„Czy zamawiający wymaga, aby wentylacja NIV była dostępna we wszystkich oferowanych 
przez respirator trybach?” 
 

Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający nie wymaga  
 

Pytanie 12  

Dotyczy ad. 22 Parametry graniczne 

„Czy automatyczna kompensacja oporów rurki ma współpracować z rurkami 

wewnątrztchawiczymi ET o wewnętrznej średnicy do 12 mm?” 
 

Odpowiedź na pytanie 12: Zamawiający nie wprowadza zmian.  
 

Pytanie 13  

Dotyczy ad. 23 Parametry graniczne 

„Czy Zamawiający uzna za równoważne tryby wentylacji tryb: PAV+ - Proportional Assist 

Ventilation oraz PPS – Proportional Pressure Support, ale bez trybu VPS – Variable 

Pressure Support?” 
 

Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający nie wprowadza zmian.  
 

Pytanie 14 

Dotyczy ad. 45 Parametry graniczne 
„Czy pomiar podatności ma być realizowany w postaci graficznej?” 
 

Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający nie wprowadza zmian.  
 

Pytanie 15 

Dotyczy ad. 65 Parametry graniczne 
„Czy komentarz ma dotyczyć także zaoferowania podpowiedzi operatorowi przez respirator 
możliwych środków zaradczych, które w przyszłości mogłyby wyeliminować powtarzające się 
alarmy?” 
 

Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający nie wprowadza zmian.  

 

Pytanie 16 

Dotyczy ad. 66 Parametry graniczne 
„Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? Występuje on wyłącznie w respiratorach 
firmy GE. i nie pozwala on innym wykonawcom na złożenie oferty w toczącym się 
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postępowaniu. Taki parametr jest niedozwolony na podstawie Prawa Zamówień 
Publicznych?” 
 

Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający nie wprowadza zmian.  
 
Pytanie 19 

Dotyczy ad. 67 Parametry graniczne 
„Czy Zamawiający będzie oczekiwać dostawy respiratora, który będzie kompensować straty 
objętościowe wynoszące do 100% ustawionej objętości oddechowej VT co zapewni większe 
bezpieczeństwo kliniczne pacjenta?” 
 

Odpowiedź na pytanie 19: Zamawiający nie wprowadza zmian. 
 

Pytanie 20 

Dotyczy ad. 74 Parametry graniczne 
„Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego respirator z dużo bardziej 
ekonomicznym w użytkowaniu tańszym w użytkowaniu nebulizatorem pneumatycznym, 
którego czas pracy jest ustawiany w zakresie od 5-30 minut, a cząsteczki MMAD 
produkowane są o średniej wielkości 6,2 µm, czyli niewiele więcej od wymaganej?” 
 

Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający nie wprowadza zmian. 
 

Pytanie 21 

Dotyczy ad. 75 Parametry graniczne 
„Czy Zamawiający ma na myśli złącze USB do przesyłania danych z respiratora w formie 
PDF oraz złącze komunikacyjne RS232 do komunikacji z innymi urządzeniami np. 
pneumografią impedancyjną lub monitorem funkcji życiowych lub system gromadzenia 
danych?” 
 

Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający nie wprowadza zmian. 
 

Pytanie 21 

Dotyczy ad. 1 Parametry oceniane 

„Czy podane zakresy dotyczą minimalnego czasu pracy baterii w pełni naładowanej?” 
 

Odpowiedź na pytanie 21: Zgodnie z SIWZ.  
 

Pytanie 22 

Dotyczy ad. 4 Parametry oceniane 
„Czy czas wdechu ma być realizowany z jednakową, płynną rozdzielczością w całym 
zakresie przy wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej?” 
 

Odpowiedź na pytanie 22: Zgodnie z SIWZ.  
 

Pytanie 23 

Dotyczy ad. 9 Parametry oceniane 
„Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów za możliwość pomiaru: V’CO2 (ilość 
wytwarzanego CO2 na minutę); VTCO2 (ilość wydychanego CO2 na oddech, VDS 
(szeregowa przestrzeń martwa); C20/C (podatność ostatnich20% oddechu względem 
podatności dla całego oddechu)?” 
 

Odpowiedź na pytanie 23: Zgodnie z SIWZ.  
 

Pytanie 24 

Dotyczy ad. 10 Parametry oceniane 
„Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów za zaoferowanie respiratora (nie 
możliwość rozbudowy w przyszłości) o graficzną prezentację płuc pacjenta – ich oporności i 
elastancji wraz z przedstawieniem wartości referecyjnej, a także graficzną prezentacją 
stosunku wentylacji mechanicznej do spontanicznej?” 
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Odpowiedź na pytanie 24: Zgodnie z SIWZ.  
 

Pytanie 25 

Dotyczy ad. 11 Parametry oceniane 
„Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów za dostarczenie respiratora z 
graficzną i numeryczną prezencją podatności i oporności dróg oddechowych, co jest bardzo 
pomocne podczas prowadzenia wentylacji mechanicznej?” 
 

Odpowiedź na pytanie 25: Zgodnie z SIWZ.  
 

Pytanie 26 

Dotyczy ad. 12 Parametry oceniane 
„Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów za możliwość prezentację pętli: 
Pressure/Volume; Flow/Volume; Pressure/Flow, Volume/CO2” 
 

Odpowiedź na pytanie 26: Zgodnie z SIWZ.  
 

Pytanie 27 

Dotyczy ad. 13 Parametry oceniane 
„Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów za zaoferowanie respiratora z 
dodatkowym trybem wentylacji, nieujętym w powyższych opisach, tj. MMV, który na 
podstawie literatury jest traktowany jako jeden z trybów mających na celu odzwyczajania 
(weanining) od wentylacji mechanicznej, a także wbudowaną w respirator instrukcję 
obsługi?” 
 

Odpowiedź na pytanie 27: Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 28 

Dotyczy ad. 15 Parametry oceniane 
„Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów za zaoferowanie respiratora z 
dodatkowym wyświetlaczem, na którym prezentowane są podstawowe parametry wentylacji 
tj. stężenie O2 oraz MV?” 
 

Odpowiedź na pytanie 28: Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 29 

Dotyczy SIWZ, Rozdział V, pkt 2.2.1 

„Prosimy o doprecyzowanie wymogu przeliczenia wartości polisy Wykonawcy, wystawionej               

w innej walucie niż PLN. Czy Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenia 

Wykonawcy, zawierającego informację na temat wartości polisy w PLN wg średniego kursu 

ogłoszonego przez NBP na dzień publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE?” 

 
Odpowiedź na pytanie 29: 
Zgodnie z punktem V.2 SIWZ Wykonawca dokona przeliczenia wartości na PLN wg 

średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 

opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej. Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia zawierającego informację na 

temat wartości polisy w PLN wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień publikacji 

ogłoszenia w Dz.U. UE. 

 
Pytanie 30 

Dotyczy Załącznika nr 2 do Oferty, Parametry oceniane Pkt. III. 7 (parametry oceniane) 

„Czy Zamawiający przyzna również 5 pkt. za ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu 

własnego pacjenta w zakresie -10 do -0,25? Wymagane w zapisie dodatnie ciśnienie nie ma 

żadnej wartości i uzasadnienia klinicznego, bowiem podczas oddechu spontanicznego 

pacjent generuje wyłącznie ciśnienie ujemne.” 
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Odpowiedź na pytanie 30: Zamawiający miał na myśli ujemne ciśnienie w drogach 

oddechowych generowane przez  chorego. Punktacja zgodnie z SIWZ.  

 
Pytanie 31 

Dotyczy Załącznika nr 1a – wzór umowy  CSK UM Łódź Par. 2 ust. 9  

„Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą 

dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie 

okresu gwarancji powinno nastąpić 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 na pytanie 31: Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie 32 

Dotyczy Załącznika nr 1a – wzór umowy  CSK UM Łódź Par. 2 ust. 10 
„Czy Zamawiający dopuści zmianę brzmienia zapisu, regulującego kwestię dostarczenia 

aparatu zastępczego na następujący: "Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt 

zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniany sprzęt, na czas 

naprawy, jeśli czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ"” 

 
Odpowiedź na pytanie 32: Zgodnie z SIWZ 

 
Pytanie 33 

Dotyczy Załącznika nr 1a – wzór umowy  CSK UM Łódź Par. 2 ust. 11 
„Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających 

części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby 

wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza 

tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny 

interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie 

najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie 

możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany 

części/modułów.” 

 

Odpowiedź na pytanie 33: Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku wymiany modułów, nie 

w przypadku części (wyłoniony w przetargu sprzęt nie musi mieć konstrukcji modułowej).  

 
Pytanie 34 

Dotyczy Załącznika nr 1a – wzór umowy  CSK UM Łódź Par. 2 ust. 15 
„Prosimy o odstąpienie od wymogu, określonego  w par. 2 ust. 15. Urządzenia będące 

przedmiotem oferty często posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i 

czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja 

w parametry konfiguracyjne może wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną urządzenia 

bądź bezpieczeństwo jego pracy.” 

 
Odpowiedź na pytanie 34: Zamawiający wyrazi zgodę 

 
Pytanie 35 

Dotyczy Załącznika nr 1a – wzór umowy  CSK UM Łódź Par. 4 ust. 2 
„W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku 

wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy 

dzień. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży 
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poziomu. Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku 

zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, 

nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą 

wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w 

omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”. 

 

Odpowiedź na pytanie 35: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej z 

0,5% na 0,3% za każdy dzień opóźnienia. Pozostałe zapisy - bez zmian. 

 

Pytanie 36 

Dotyczy Załącznika nr 1b – wzór umowy  Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław Par. 

3 ust. 2 

„Prosimy o doprecyzowanie treści par. 3 ust. 2 w zakresie terminu wykonania przedmiotu 

umowy. Czy Zmawiający wymaga dostawy do dnia 30.11.2018, zgodnie z SIWZ, Rozdział 

3.2.1, czy w ciągu 8 tygodni od daty wezwania przez Zamawiającego , zgodnie z par. 3 ust. 2 

wzoru umowy?” 

 

Odpowiedź na pytanie 36: Zamawiający oczekuje dostawy do dnia 30.11.2018 r. 

 
Pytanie 37 

Dotyczy Załącznika nr 1b – wzór umowy  Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław Par. 

3 ust. 8- 11 

„Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż w świetle obowiązujących 

przepisów, regulujących kwestię odpowiedzialności producenta wyrobów medycznych za 

używanie aparatów, a w tym za możliwość wystąpienia incydentów medycznych, wszelkie 

naprawy i przeglądy okresowe urządzeń medycznych powinny być wykonywane przez 

przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Respiratory stanowiące przedmiot 

zamówienia niniejszego postępowania są urządzeniami, których używanie ma szczególny 

wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta. Wykonywanie ich napraw i 

przeglądów serwisowych wymaga zaawansowanego przeszkolenia.  Mając na względzie 

powyższe  zwracamy się  do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu 

przeprowadzenia szkoleń w zakresie technicznego przeglądu bezpieczeństwa, procedur 

kalibracyjnych, testowych, pomiarowych oraz okresowych czynności konserwacyjnych 

potwierdzonych certyfikatem oraz instrukcji serwisowych.” 

 

Odpowiedź na pytanie 37: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 38 

Dotyczy Załącznika nr 1b – wzór umowy  Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław Par. 

3 ust. 8- 11 
„Urządzenia będące przedmiotem oferty często posiadają ograniczenia dostępu do ich 

konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie 

naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne może wpłynąć negatywnie na jakość 

diagnostyczną urządzenia bądź bezpieczeństwo jego pracy. Ponadto z uwagi na 

bezpieczeństwo pacjenta wszelkie naprawy i przeglądy okresowe urządzeń medycznych 

powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. W 

związku z tym prosimy o odstąpienie od wymogu przekazania Zamawiającemu kodów 

serwisowych, umożliwiających przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej.” 

 

Odpowiedź na pytanie 38: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 39 

Dotyczy Załącznika nr 1b – wzór umowy  Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław Par. 

4 ust. 7 
„Czy Zamawiający dopuści zmianę brzmienia zapisu, regulującego kwestię dostarczenia 

aparatu zastępczego na następujący: "Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt 

zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniany sprzęt, na czas 

naprawy, jeśli czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ"?” 

 

Odpowiedź na pytanie 39: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 40 

Dotyczy Załącznika nr 1b – wzór umowy  Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław Par. 

11 
„W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku 

wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień 

oraz ok. 10% wartości umowy w przypadku odstąpienia. W związku z tym proponujemy, aby 

obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu. Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę 

umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc 

Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien 

odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W 

związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem 

„zwłoka”.” 

 
Odpowiedź na pytanie 40: Zamawiający informuje, że zapisy umowy pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 41 

Dotyczy Załącznika nr 1b – wzór umowy  Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław Par. 

4 ust. 10 
„Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części 

zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu 

od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia 

roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni 

roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni 

roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni 

roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?” 

 

Odpowiedź na pytanie 41: Zamawiający dopuszcza zamianę. 

 
Pytanie 42 

Dotyczy Załącznika nr 1b – wzór umowy  Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław Par. 

4 ust. 10 
„Czy Zamawiający dopuści zmianę brzmienia zapisu, regulującego kwestię dostarczenia 

aparatu zastępczego na następujący: "Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt 

zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniany sprzęt, na czas 

naprawy, jeśli czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ"?” 

 

Odpowiedź na pytanie 42: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 43 

Dotyczy Załącznika nr 1b – wzór umowy  Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław Par. 

4 ust. 11 
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„Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą 

dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie 

okresu gwarancji powinno nastąpić 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 na pytanie 43: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 44 

Dotyczy Załącznika nr 1b – wzór umowy  Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław Par. 

4 ust. 12  

„Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających 

części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby 

wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza 

tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny 

interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie 

najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie 

możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany 

części/modułów.” 

 
Odpowiedź na pytanie 44: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 45 

Dotyczy Załącznika nr 1b – wzór umowy  Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław Par. 

6  

„W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku 

wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień 

zwłoki oraz 10% wartości umowy w przypadku odstąpienia. W związku z tym proponujemy, 

aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu. Zgodnie z Kodeksem cywilnym 

karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc 

Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien 

odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W 

związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem 

„zwłoka”. 

 
Odpowiedź na pytanie 45: Zamawiający informuje, że zapisy umowy pozostają bez zmian 

 
 

Zamawiający informuję, iż 

1) pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian  

2) wszystkie zmiany do umowy wynikające z udzielonych odpowiedzi zostaną uwzględnione 

w umowie jaka będzie zawarta z wybranym Wykonawcą. 

3) wszystkie zmiany wynikające z udzielonych wyżej odpowiedzi należy uwzględnić 

przy składaniu ofert z powołaniem się na udzielone przez Zamawiającego 

odpowiedzi 

 

 
 


