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Dotyczy: „Dostawy sprzętu medycznego dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3331/4/2022 

 

 

Odpowiedzi na pytania oraz informacja o modyfikacji zapisów ogłoszenia i SWZ 

 

 

Zgodnie z art. 135 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1129 z późn. zm.)  „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania oraz informuje o modyfikacji 

zapisów dotyczących postanowień ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. 

„Dostawa sprzętu medycznego dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:  
 

Pytanie 1. Zapytanie dotyczy poz. 78 załącznika nr 2 tj. „Technologia wykonywania detektora CMOS”  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości aparatu RTG C z detektorem w technologii 
amorficznego krzemu jako technologii równoważnej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 2. Zapytanie dotyczy poz. 79 załącznika nr 2 tj. „Matryca przetwarzania dla wzmacniacza lub detektora większa lub 

równa 2600 x 2500” 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości aparatu RTG C z matrycą przetwarzania dla 
wzmacniacza lub detektora większą lub równą 23x23 cm, wielkość detektora ma wpływ na pozycjonowanie aparatu. 

Detektor do ortopedii wystarczy w zakresie wymiarów 20 cm x 20 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 3. Zapytanie dotyczy poz. 82 załącznika nr 2 tj. „Rozdzielczość liniowa mniejsza lub równa 4,5 lp/mm” 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości aparatu RTG C z rozdzielczością liniową 

2,8lp/mm charakterystyczną do innego materiału detektora jakim jest amorficzny krzem. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
  

Pytanie 4. Zapytanie dotyczy poz. 83 załącznika nr 2 tj. „Akwizycja maksymalna większa lub równa 30 obrazów/sek.” 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości aparatu RTG C z akwizycją maksymalną 

większą lub równą 29 obrazów/sek.? Opisana różnica nie ma znaczenia diagnostycznego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 5. Zapytanie dotyczy poz. 84 załącznika nr 2 tj. „Rozmiar dekodera, obszar aktywny większy lub równy 26x25,5 cm” 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu wysokiej jakości aparatu RTG C z rozmiarem detektora 
obszarem aktywnym większym lub równym 22,9 cm x 22,9 cm? Aktywny obszar uzyskiwanego obrazu realnego nie 

wymiar samego detektora. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 6. Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy. 

W § 5 umowy Zamawiający pisze: 
3. Zamawiający wymaga płatności rozłożonej na 20 równych rat bez dodatkowych kosztów. Termin płatności każdej 

raty wynosi 30 dni, przy czym termin płatności I raty liczony jest od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Forma płatności – przelew na wskazane przez Wykonawcę konto. Dodatkowo Zamawiający 
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w każdej chwili będzie mógł dokonać nadpłaty lub całkowitej spłaty zobowiązania bez naliczania przez Wykonawcę 

dodatkowych kosztów lub opłat z tym związanych. 
 6.  Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może przenieść na innym podmiot wierzytelności przysługujących mu 

względem Zamawiającego. 
7. Strony wyłączają możliwość poręczenia zobowiązań Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy przez osoby 

trzecie. 

Prosimy o zmianę zapisu w § 5 ust. 3 na następujący: 

3. Zamawiający wymaga płatności rozłożonej na 24 równe raty bez dodatkowych kosztów. Termin płatności każdej 

raty wynosi 30 dni, przy czym termin płatności I raty liczony jest od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Forma płatności – przelew na wskazane przez Wykonawcę konto. Dodatkowo Zamawiający 

w każdej chwili będzie mógł dokonać nadpłaty lub całkowitej spłaty zobowiązania bez naliczania przez Wykonawcę 
dodatkowych kosztów lub opłat z tym związanych. 

Uzasadnienie. 

Wnioskujemy o wydłużenie terminu, ponieważ dłuższy okres zapewni zmniejszenie rat stałych, a tym samym 

mniejsze obciążenie dla Zamawiającego i tym samym większe bezpieczeństwo zapewnienia spłaty raty dla 

potencjalnego Wykonawcy, tym samym Zamawiający zapewnia sobie lepszą płynność finansową.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w związku z tym modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz Wzór Umowy – Załącznik nr 5 do SWZ. 
 

Pytanie 7. Prosimy dodatkowo o zawarcie w § 5 następującego zapisu: 

„Strony zgodnie ustalają, że do czasu zapłaty całości ceny za wydany Zamawiającemu przedmiot Umowy, pozostaje 

on własnością Wykonawcy.” 
Uzasadnienie: 

Potencjalny Wykonawca zobowiązany jest do rozłożenia płatności na raty – zgodnie przedstawionym wzorem 
umowy. 

Biorąc pod uwagę, iż całość kwoty Zamówienia nie jest mała, jak również długość okresu finansowania, potencjalny 

Wykonawcy może mieć obawy w przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego lub całkowitego jej 
wstrzymania z powodów wynikających nawet nie z winy samego Zamawiającego, a których nie można było 

przewidzieć na etapie składania oferty i podpisania umowy. 
Potencjalny Wykonawca chce w ten sposób zabezpieczyć się na wypadek opisany powyżej. 

Również bardzo ważnym argumentem i czynnikiem dla potencjalnego Wykonawcy biorąc pod uwagę wspomniany 
zapis rozłożenia na raty bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego należy równoznacznie stwierdzić, iż jest to 

jednak dodatkowy koszt dla Wykonawcy, który również może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji umowy, a którego 
wzrostu nie można przewidzieć na etapie składania oferty i podpisywania umowy „ratalnej”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje postanowienia Wzoru Umowy – Załącznik nr 5 do SWZ. 

 
Pytanie 8. Dotyczy § 7 umowy. 

Prosimy o zmianę obecnych zapisów na następujące: 
§ 7 

Strony ustanawiają kary umowne: 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary 

umowne: 
a) w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z 

powodu okoliczności, za które odpowiada, niezależnie od czasu odstąpienia; 

b) w wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi 
określonemu w § 1 ust. 8 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, co dotyczy również zwłoki w 

zainstalowaniu i uruchomieniu dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz przeszkoleniu pracowników 
Zamawiającego; 

e)    w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z    
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

f)      w wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi 
określonemu w § 3 ust. 7 oraz ust. 9 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

 

2. Strony zastrzegają, że łączna wartość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może być 
większa niż 10% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje postanowienia Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SWZ. 
 
 

Pytanie 9. Dotyczy § 3 ust 7 umowy. 

Prosimy o zmianę tego zapisu na następujący: 

W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i 

funkcjonalności nie gorszej niż oferowane w Załączniku nr 2 do SWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 3 ust 7 Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SWZ w następujący sposób: „W 

przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i 
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funkcjonalności nie gorszej niż oferowane w Załączniku nr 2 do SWZ.” oraz Formularz cenowy oraz parametry 

techniczne  – Załącznik nr 2 do SWZ.  

 

Pytanie 10. Dotyczy § 3 ust. 9 umowy. 

Prosimy o zmianę tego zapisu na następujący: 

W przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii tego samego elementu sprzętu, uszkodzony sprzęt podlega wymianie na 
nowy egzemplarz wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 30 dni liczonym od dnia ujawnienia trzeciej kolejnej 

awarii. Wszelkie koszty transportu uszkodzonego oraz nowego sprzętu ponosi Wykonawca. Powyższe ma 
zastosowanie niezależnie od tego, czy ujawniona wada była usuwany na podstawie rękojmi bądź udzielonej awarii. 

Na dostarczony sprzęt medyczny Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż opisanej w § 3 ust. 1 powyżej.   
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 3 ust 9 Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SWZ w następujący sposób: „W 

przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii tego samego elementu sprzętu, uszkodzony sprzęt podlega wymianie na 
nowy egzemplarz wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 21 dni liczonych od dnia ujawnienia trzeciej kolejnej 

awarii. Wszelkie koszty transportu uszkodzonego oraz nowego sprzętu ponosi Wykonawca.” oraz Formularz cenowy 

oraz parametry techniczne – Załącznik nr 2 do SWZ.  
 

Pytanie 11. Prosimy o dodanie następującego zapisu do umowy w § 7 ust. 5: 

Wykonawca nie odpowiada za nienależyte, w tym nieterminowe, wykonywanie zobowiązań lub niewykonywanie 

zobowiązań z tytułu niniejszej umowy, jeżeli nienależyte, w tym nieterminowe, wykonywanie zobowiązań lub 
niewykonanie zobowiązań spowodowane zostało „siłą wyższą”. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, 

nadzwyczajne, nagłe, któremu nie można zapobiec, w szczególności: stan epidemii, wojnę, powstanie, klęski 
żywiołowe, zarządzenia władz, powódź, pożar, strajk lub lokaut. W przypadku zaistnienia siły wyższej strona 

dotknięta siłą wyższą bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie drugą stronę, tj. Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego postanowienia i modyfikuje postanowienia Wzoru 
umowy - Załącznik nr 5 do SWZ. 

 
Pytanie 12. Dotyczy § 1 ust. 8 umowy. 

Prosimy o zmianę tego zapisu na następujący: 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz dokumentacją określoną w 

ust. 10 poniżej w terminie do …… dni roboczych liczonych od dnia podpisania umowy (max. dni, zapis zostanie 

doprecyzowany po wyborze Wykonawcy). We wskazanym wyżej terminie Wykonawca zobowiązany jest do 

zainstalowania i uruchomienia dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz przeszkolenia pracowników 

Zamawiającego. 
Uzasadnienie: 

 Zamawiający opisuje przedmiot Zamówienia wg swoich potrzeb, zakresu wykonywanych świadczeń medycznych, 
itp. Potencjalny Wykonawca składając ofertę zgodną z parametrami technicznymi sprzętu dokonuje jego Zamówienia 

lub zleca do produkcji zgodnie z opisanymi parametrami po wyborze jego oferty i tym samym podpisaniu umowy. 
Żaden z potencjalnych wykonawców w obecnym czasie nie przechowuje takiej ilości sprzętu na magazynie w 

szczególności biorąc pod uwagę, iż każdy rozwiązania nawet drobne mogą technicznie różnić się do wymaganych 
przez Zamawiającego. Obecnie występują tzw. metoda „Just in time” czyli zlecenie produkcji lub Zamówienia pod 

konkretnego klienta. Należy wziąć pod uwagę bardzo istotny czynnik jakim jest obecnie czas nie tylko samej 

produkcji, ale przede wszystkim transportu, w szczególności wyrobu medycznego nie produkowanego w Polsce. 
Problemy z transportem i jego czasem występują na wszystkich możliwych jego opcjach, tj. transport morski czy 

kolejowy. Potencjalny wykonawca biorąc pod uwagę czynniki niezależne całkowicie od niego nie jest w stanie 
dokładnie przewidzieć bieżących problemów wynikających z transportem, można domniemywać na podstawie 

doświadczenia, iż takie opóźnienia wynikają. Dlatego bezpiecznie jest zawarcie zapisu do 60 dni.    
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia zaoferowanego sprzętu w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. 

Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert i w zależności od tego jaką liczbę dni Wykonawca wpisze w 
Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ taką otrzyma liczbę punktów w kryterium „Termin dostawy” i taka 

też liczba dni zostanie wpisana w umowę ze zwycięskim Wykonawcą w § 1 ust. 8. 

 
Pytanie 13. Dotyczy formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ 

Czy biorąc pod uwagę, iż przedmiot zamówienia może zawierać elementy objęte stawką VAT 23%, Zamawiający 
wyraża zgodę na wydzielenie w tabeli cenowej pozycji dotyczącej tej kwoty, czyli na 23% stawce VAT?   

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 14. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności 
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji 

oraz zamianę słów „…. od daty stwierdzenia wad/uszkodzeń” na „…. od daty uznania reklamacji”.  
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

 
Pytanie 15. 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 wystawienie i przesłanie faktur oraz ich korekt, a także not 
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obciążeniowych i not korygujących w formie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, 

ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?  
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 16. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 

zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt a-f: 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne: 
a)  w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w § 5 ust 1, gdy Wykonawca odstąpi 

od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, niezależnie od czasu odstąpienia; 
b) w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku 

uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 8 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 

10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy co dotyczy również zwłoki w zainstalowaniu i uruchomieniu 

dostarczonego sprzętu i oprogramowania oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego; 
c)  w wysokości 0,5% wartości wadliwej części umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia 

terminowi określonemu w § 3 ust. 8 pkt umowy tj. w przypadku braku reakcji serwisu, za każdą rozpoczętą 

godzinę zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części umowy;  
d)   w wysokości 0,5% wartości wadliwej części umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku 

uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 8 umowy tj. w przypadku nie wykonania naprawy w terminie, za 
każde rozpoczęte kolejne 24 godziny zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części umowy;    

e) w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający 
odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

f) w wysokości 0,5% wartości wadliwej części umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia 
terminowi określonemu w § 3 ust. 7 oraz ust. 9 umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości 

brutto wadliwej części umowy.   

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 17. Wnosimy o zmianę zapisów w § 3 ust. 6 odpowiednio: 
6. W przypadku zaistnienia awarii sprzętu, czas reakcji: 

a. na podjęcie czynności serwisowych nie może być dłuższy niż 48 godzin (w dni robocze poniedziałek – piątek z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00 – 16:00) – rozumiane jako przyjazd serwisu; 

b. na usunięcie awarii nie może być dłuższy niż 72 godziny (w dni robocze poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy, w godzinach min. 08:00 – 16:00) - rozumiane jako przywrócenie pierwotnej 

funkcjonalności, od chwili pisemnego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy, za pośrednictwem emaila lub fax-u 
za potwierdzeniem transmisji danych. Przyjmowanie zgłoszeń o awarii co najmniej w godz. 08:00 – 16:00 w dni 

robocze, a w przypadku zgłoszeń poza tymi godzinami traktowanie ich jako zgłoszenie zarejestrowane o godz. 08:00 

następnego dnia roboczego. 
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.  

 
Pytanie 18. W związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z 

osobna, prosimy o potwierdzenie że Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą 
oddzielnych umów na poszczególne pakiety.  

                             Odpowiedź: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 16 i art. 17 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) w związku z czym jeżeli jeden Wykonawca złoży 

najkorzystniejszą ofertę w obu pakietach, Zamawiający podpisze umowę z tym Wykonawcą. 

 
Pytanie 19. W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, uprzejmie prosimy o: wyrażenie przez 

Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których 
konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z 

osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”, a także o dostosowanie postanowień umowy do faktu, iż 
zamówienie zostało podzielone na pakiety, a zatem postanowienia dotyczące ceny, odstąpienia od umowy, 

terminów realizacji, gwarancji, kar umownych czy podwykonawców powinny odnosić się stricte do danego zadania, 
a nie do wszystkich pakietów. Prosimy także o potwierdzenie, że na każdy pakiet z osobna będzie podpisywany 

odrębny protokół odbioru.  

                            Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że na każdy z pakietów zostanie podpisany oddzielny protokół odbioru. 
Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 20. W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie proszę także o wykreślenie rozdziału XIII pkt 10 

SWZ.  
 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 21. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę tylko na jeden z 

dwóch pakietów, lub w razie podjęcia przez Zamawiającego decyzji o podpisaniu odrębnych umów z tym samym 
Wykonawcą na każdy z pakietów z osobna, w treści projektu umowy znajdą się wyłącznie informacje mające 

odniesienie do pakietu lub pakietów, których ta umowa dotyczy.  
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 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 22. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do projektu umowy postanowienia, zgodnie z którym „Z chwilą podpisania 

przez Strony protokołu odbioru, na Zamawiającego przechodzą wszelkie ryzyka i korzyści związane ze sprzętem oraz 
ryzyko jego przypadkowej utraty i uszkodzenia”.  

 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 23. Proszę o zmianę zapisu określającego termin płatności rat, w taki sposób, aby raty były płatne na koniec miesiąca 

kalendarzowego, a nie co 30 dni. Ułatwi to Wykonawcy sporządzenie harmonogramu płatności rat. Prosimy zatem o 
zmianę ww. postanowień SWZ, projektu umowy oraz formularza ofertowego poprzez nadanie im następującego 

brzmienia: „Zamawiający wymaga płatności rozłożonej na 20 równych rat. Każda rata będzie płatna na koniec 
miesiąca kalendarzowego, przy czym I rata będzie płatna na koniec miesiąca kalendarzowego w miesiącu następnym 

po miesiącu, w którym został podpisany protokół odbioru. Forma płatności – przelew na wskazane przez 
Wykonawcę konto.”  

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 24. W związku z rozłożeniem płatności na raty prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w Załączniku nr 2 

do SWZ - formularz cenowy oraz parametry techniczne sprzętu medycznego, w załączniku nr 1 do SWZ – Formularz 
Ofertowy, a także w §5 ust. 1 projektu umowy dla każdego zadania z osobna kosztu finansowania płatności ratalnej. 

Ponieważ zapłata za realizację zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje powstanie także kosztu 
finansowania dostawy, z korzyścią dla Zamawiającego będzie umożliwienie wyodrębnienia tego kosztu oddzielnie 

od wartości sprzętu medycznego. Pozwoli to uniknąć konieczności naliczenia 8% podatku VAT od finansowania i 
umożliwi zastosowanie dla tego kosztu stawki podatku VAT zwolniony. W przypadku wyodrębnienia finansowanie, 

jako odrębna usługa jest zwolnione z podatku VAT i w przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska 
od wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku VAT. Wzór zmienionego pkt 2 formularza ofertowego 

prezentujemy poniżej:  

                 „2. Łączna cena ofertowa:  
   Oświadczam/y, że cenę naszej oferty stanowią ceny za sprzęt medyczny, podane w poszczególnych pakietach:  

   Pakiet nr 1  
   Cena brutto .................... zł /słownie: ................................................................................../  

   w tym koszt finansowania płatności ratalnej: …………………………………zł stawka podatku VAT: zw.  
   zgodnie z Formularzem cenowym oraz parametrami technicznymi – Załącznik Nr 2 do SWZ.  

   Pakiet nr 2  
Cena brutto .................... zł /słownie: ................................................................................../  

w tym koszt finansowania płatności ratalnej: …………………………………zł stawka podatku VAT: zw.” 

zgodnie z Formularzem cenowym oraz parametrami technicznymi – Załącznik Nr 2 do SWZ.  
Analogiczną zmianę prosimy wprowadzić do załącznika nr 2 do SWZ - formularz cenowy oraz parametry techniczne 

sprzętu medycznego poprzez dodanie w pakiecie nr 1 do tabeli wiersza nr 2 o poniższej treści 
 

2. Koszt 
finansowania 

płatności 

ratalnej 

szt. 1 usługa   zw.    

 
a także o dodanie w pakiecie nr 2 w tabeli wiersza nr 4 o poniższej treści: 

4. Koszt 

finansowania 
płatności 

ratalnej 

szt. 1 usługa   zw.    

 

§5 ust. 1 projektu umowy prosimy o poniższą zmianę:  

„Strony ustalają, iż całkowite łączne wynagrodzenie za dostarczony i zainstalowany przedmiot umowy wynosi dla 
pakietu nr 1: cena brutto ......................... zł. / słownie: ....................................................................zł,  

w tym koszt finansowania płatności ratalnej: …………………………………zł stawka podatku VAT: zw.  
zgodnie z Formularzem cenowym oraz parametrami technicznymi– Załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy.  

dla pakietu nr 2: cena brutto ......................... zł. / słownie: ....................................................................zł,  
w tym koszt finansowania płatności ratalnej: …………………………………zł stawka podatku VAT: zw.”  

zgodnie z Formularzem cenowym oraz parametrami technicznymi– Załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 25. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku   
kwoty niepodzielnej na równe raty. W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź 

większa od pozostałych rat.  
                          Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 26. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania 
wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań 

wynikających z umowy dostawy przez Zamawiającego. Proponujemy następujący zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości 
bądź części którejkolwiek raty przekraczające 60 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do 

postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”. Jeżeli 
Zamawiający zechce wprowadzić inny niż wskazany powyżej 30-sto dniowy termin opóźnienia, prosimy o jego 

wskazanie.  
 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 27.        W związku z tym, że Zamawiający wskazał w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz cenowy oraz parametry techniczne 
sprzętu medycznego, zarówno w pakiecie nr 1, jak i w pakiecie nr 2, w kolumnie „Stawka VAT” przy każdym 

oferowanym sprzęcie stawkę podatku VAT wynoszącą 8%, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku 
gdy jakaś część przedmiotu zamówienia będzie opodatkowana także inną stawką podatku VAT niż 8% Wykonawca 

będzie mógł dokonać modyfikacji tabeli w ww. formularzu w kolumnie „Stawka VAT” poprzez dopisanie w tym miejscu 
innej stawki podatku Vat.  

 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 28.        Proszę o potwierdzenie, że w przypadku, gdy z opisu/katalogu/ulotki informacyjnej nie będzie wynikało potwierdzenie 
wszystkich parametrów oferowanego sprzętu określonych w Formularzu cenowym oraz parametrach technicznych – 

Załącznik nr 2 do SWZ, wystraczające będzie przedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/Dystrybutora sprzętu 

oświadczenia potwierdzającego spełnianie parametrów technicznych określonych w Formularzu cenowym oraz 
parametrach technicznych. Należy wskazać, że niewykluczona jest sytuacja, w której wszystkie parametry techniczne 

oferowanego sprzętu, opisane szczegółowo w formularzu cenowym i parametrów technicznych nie będą 
odzwierciedlone w opisie/katalogu/ulotce informacyjnej, gdyż są to dokumenty przygotowywane przez producenta 

bądź dystrybutora sprzętu, zawierające ogólne informacje dotyczące danego sprzętu. Dokumenty te nie są 
dostosowywane do parametrów wymaganych przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu o zamówienie 

publiczne.  
 Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Pytanie 29.        Proszę o usunięcie rozbieżności między SWZ a formularzem cenowym oraz parametrów technicznych sprzętu  
medycznego stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ zgodnie z poniższym:  

a) Proszę o usunięcie rozbieżności w opisie parametru punktowanego: Kątnica szybkoobrotowa 10 cm ze 

zintegrowanym silnikiem, prog maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od min 10 000 do min 80 000 

obrotow/minutę ze skokiem co 5 000 obrotow/minutę, moc maksymalna 140 W, masa 85 g – 89 g, maksymalny 

moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 16x206, w którym wskazano, że dodatkowy punkt zostanie przyznany w 

przypadku zaoferowania parametru o masie równej lub przekraczającej 87 g, natomiast Formularzu cenowym i 
parametrów technicznych wskazano, ze za ten sam parametr dodatkowy punkt otrzyma Wykonawca oferujący masę 

równą lub mniejszą niż 87 g (dotyczy pakietu nr 2 pkt. II.15).  

b) Proszę o usunięcie rozbieżności między rozdziałem XIV pkt 5 SWZ (dotyczy pakietu nr 2) w opisie parametru 
punktowanego: Pojemność cieplna większa lub rowna 50KHU, a Formularzem cenowym oraz parametrów technicznych 

sprzętu medycznego, w którym w pkt III.68 wskazano: Pojemność cieplna anody większa lub równa 50KHU.  

c) Proszę o usunięcie rozbieżności między rozdziałem XIV pkt 5 SWZ (dotyczy pakietu nr 2) w opisie parametru 

punktowanego: Pojemność cieplna zespołu lamp większa lub rowna 2200KHU Powyżej 220 KHU – 1 pkt Rowna 220 KHU 

– 0 pkt, a Formularzem cenowym oraz parametrów technicznych sprzętu medycznego, w którym w pkt III.69 wskazano: 

Pojemność cieplna zespołu lampy większa lub równa 2200KHU Tak, podać powyżej 2200 KHU = 1 pkt równe 2200 KHU = 

0 pkt.  
d) Proszę o usunięcie rozbieżności między rozdziałem XIV pkt 5 SWZ (dotyczy pakietu nr 2) w opisie parametru 

punktowanego: Wozek z jednym monitorem kolorowym min. 32’’ lub dwa z monitorami medycznymi 19”, a 
Formularzem cenowym oraz parametrów technicznych sprzętu medycznego, w którym w pkt III.88 wskazano: Wózek z 

jednym monitorem kolorowym min 32" lub dwoma monitorami medycznymi 19".  

e) Proszę o usunięcie rozbieżności między rozdziałem XIV pkt 5 SWZ (dotyczy pakietu nr 2) w opisie parametru 
punktowanego: Kątnica szybkoobrotowa 10 cm ze zintegrowanym silnikiem \,prog maksymalnej prędkości obrotowej 

regulowany od min. 10 000 do minimum 80 000 obrotow/minutę ze skokiem co 5 000 obrotow/minutę, moc 

maksymalna 140 W, masa 89g –93 g., maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 16x237 mm, a Formularzem 

cenowym oraz parametrów technicznych sprzętu medycznego, w którym w pkt II.14 wskazano: „Kątnica 

szybkoobrotowa 10 cm ze zintegrowanym silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od min. 10 000 

do minimum 80 000 obrotów/minutę ze skokiem co 5 000 obrotów/minutę, moc maksymalna 140 W, masa 89 g. - 93 g., 

maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 16x237 mm - 2 szt”.  
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f) Proszę o usunięcie rozbieżności między rozdziałem XIV pkt 2 SWZ (dotyczy pakietu nr 1) w opisie parametru 

punktowanego: Minimalna żywotność oświetlenia głownego około 40 000 godzin 40 000 godzin i więcej – 2 pkt poniżej 
40 000 godzin – 0 pkt, a Formularzem cenowym oraz parametrów technicznych sprzętu medycznego, w którym w pkt 

IV.5 wskazano: Minimalna żywotność oświetlenia głównego około 40 000 godzin Tak, podać 40 000 godzin = 2 pkt 

poniżej 40 000 godzin = 0 pkt.  

  Odpowiedź: Zamawiający ujednolicił postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Formularza cenowego 

oraz parametrów technicznych – Załącznik nr 2 do SWZ. 

  

Pytanie 30.        Proszę o poprawienie omyłki wskazanej w rozdziale XIV pkt 7 SWZ, poprzez wskazanie, że ocena punktowa w kryterium 

„Parametry techniczne” zostanie dokonana na podstawie parametrów wpisanych do formularza cenowego oraz 
parametrów technicznych sprzętu medycznego, stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.  

 Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień rozdziału XIV pkt 7 SWZ. 
 

Pytanie 31.       Zgodnie z rozdziałem V pkt 1.2. SWZ Zamawiający nie postawił w niniejszym postępowaniu warunków udziału w 
postępowaniu, prosimy zatem o zmianę ogłoszenia o zamówieniu poprzez wykreślenie z sekcji III pkt III.1.1. – III.1.3. 

zapisów tam zamieszczonych. Punkty III.1.1. -III.1.3. ogłoszenia o zamówieniu należy wypełnić w przypadku postawienia 
warunków udziału w postępowaniu poprzez opisanie danego warunku oraz wskazanie dokumentu, jaki należy złożyć na 

potwierdzenie jego spełnienia. Z uwagi na to, że przedmiotowym postępowaniu takie warunki nie zostały określone, 

wystarczające jest umieszczenie w tym punktach informacji, że warunki udziału w postępowaniu nie są przewidziane. 
Natomiast Zamawiający w pkt III.1.1.-III.1.3. (oprócz wskazania, że nie stawia warunków udziału w postępowaniu) 

wymienił dokumenty jakie należy załączyć do oferty bądź też złożyć na wezwanie Zamawiającego dodając do pkt III.1.2. 
oraz III.1.3. podtytuł – „Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji”, co należy uznać za błąd, gdyż Zamawiający nie 

wymaga spełnienia w niniejszym postępowaniu kryteriów kwalifikacji.  
                        Odpowiedź: Formularz ogłoszenia o zamówieniu nie przewiduje pola na podanie informacji jak zamieszczone w punkcie 

III.1.1. - III.1.3., jednak według Zamawiającego są to informacje na tyle na tyle istotne że powinny znaleźć się w 
ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

Pytanie 32.        Prosimy Zamawiającego o zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, sekcja II pkt 2.14 poprzez określenie, iż kwota 
wadium 25 729,00 zł dotyczy Pakietu numer 2, a nie tak jak wskazano w treści ogłoszenia Pakietu numer 1.  

 Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia w związku z powyższym.   
 

Pytanie 33.       Proszę o zrezygnowanie z obowiązku organizacji szkoleń w każdym roku obowiązywania gwarancji, który został 
nałożony na Wykonawcę, a tym samym wykreślenie §1 ust. 7 tiret trzeci projektu umowy oraz modyfikację pkt III.1. 

(dotyczy pakietu nr 1) oraz pkt IV.1. (dotyczy pakietu nr 2) Formularza cenowego i parametrów technicznych sprzętu 
medycznego, odnoszącego się do tego szkolenia. Należy wskazać, że utrzymanie ww. postanowienia w aktualnym 

brzmieniu doprowadzi do znacznego wzrostu ceny oferty. Ponadto Zamawiający wymaga, by szkolenia odbyły się w 

każdym roku obowiązywania gwarancji w ośrodku referencyjnym w kraju lub za granicą, jednakże wskazujemy, że w 
obecnej sytuacji ekonomicznej związanej z wyraźnym wzrostem cen wycenienie kosztu szkoleń z co najmniej dwuletnim 

wyprzedzeniem będzie niezmiernie trudne. Nadto, z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z nadal obowiązującą 
pandemią wirusa COVID-19, warunkującą w znacznym stopniu ceny usług i towarów konsumpcyjnych, zobowiązanie się 

Wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń przez cały okres trwania gwarancji może powodować daleko idące trudności 
związane z organizacją takiego szkolenia, dotyczące w szczególności poczynienia z wyprzedzeniem ustaleń związanych z 

zakwaterowaniem personelu Zamawiającego oraz transportem do miejsca, w którym będzie ono miało zostać 
przeprowadzone. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o odstąpienie od opisanego wymogu 

przeprowadzania szkoleń personelu w każdym roku obowiązywania udzielonej gwarancji.  

  Odpowiedź: Kupowany przez Zamawiającego sprzęt medyczny to wysoce specjalistyczny produkt, wymagający 
przeszkolenia w zakresie jego użytkowania, postanowienia SWZ pozostają bez zmian.  

 

Pytanie 34. W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie, proszę o potwierdzenie, że termin szkoleń, o których mowa 
w §1 ust. 7 tiret trzeci projektu umowy nie będzie wliczany do terminu realizacji umowy, a co za tym idzie szkolenia te 

będą wyłączone z odbioru, o którym mowa w §2 projektu umowy, a podpisanie protokołu odbioru nastąpi niezależnie 
od przeprowadzenia szkolenia. Przeprowadzenie szkoleń zostanie potwierdzone odrębnymi protokołami/certyfikatami 

przeprowadzenia szkoleń.  
   Odpowiedź: Terminy szkoleń zostaną ustalone w późniejszym terminie i nie będą wliczane do terminu realizacji umowy.   

 

Pytanie 35.     Proszę o potwierdzenie, że termin drugiego szkolenia w czasie użytkowania sprzętu, o którym mowa w § 1 ust. 7 tiret 
drugi projektu umowy, a także w pkt IV.1. (dotyczy pakietu nr 2) oraz III.1. (dotyczy pakietu nr 1) formularza cenowego i 

parametrów technicznych sprzętu medycznego nie będzie wliczany do terminu realizacji umowy, a co za tym idzie 
będzie ono wyłączone z odbioru, a podpisanie protokołu odbioru nastąpi niezależnie od przeprowadzenia szkolenia oraz 

że przeprowadzenie szkoleń będzie potwierdzone odrębnym protokołem dotyczącym szkoleń. Wykonawca nie ma 
żadnego wpływu na określenie terminu drugiego szkolenia i nie ma wiedzy kiedy taki termin może nadejść, zatem nie 

ma możliwości, aby określił na etapie zawierania umowy o zamówienie publiczne czy jest w stanie zrealizować 
obowiązek szkolenia w terminie wymaganym dla realizacji całej umowy. Nadto, w treści projektu umowy Zamawiający 



 

8 

 

wskazał, że drugie szkolenie zostanie przeprowadzone w czasie użytkowania dostarczonego Sprzętu, a więc już po 

dokonaniu odbioru Przedmiotu Umowy, potwierdzonego podpisanym przez Strony protokołem, natomiast sam termin 
szkolenia ma zostać uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym.  

    Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 36. Proszę o zmianę §2 ust. 2 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku stwierdzenia 

podczas odbioru wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie zamówienia, powstałych z przyczyn tkwiących w 

przedmiocie zamówienia, Wykonawca zostanie zobowiązany do naprawy sprzętu. Jeżeli usunięcie wady nie będzie 
możliwe Wykonawca obowiązany będzie do wymiany sprzętu na wolny od wad. Fakt ten zostanie opisany na protokole 

odbioru, podpisanym przez obydwie strony. Jeśli wady fizyczne sprzętu powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie 
zamówienia ujawnią się w trakcie użytkowania sprzętu, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który 

zostanie zobowiązany do usunięcia wady.” Należy stwierdzić, że wymiana sprzętu na nowy jest jednym ze sposobów 
usunięcia wadliwości rzeczy, zgodnie z art. 577 §3 k.c., a zatem wymiana sprzętu na nowy powinna być ostatecznością, 

tj. winna nastąpić dopiero po stwierdzeniu - w wyniku naprawy - braku możliwości usunięcia usterki. Nie w każdym 
bowiem przypadku wada będzie miała taki charakter, że będzie wymagała wymiany całego sprzętu na nowy. 

Ukształtowanie obowiązków Wykonawcy w ten sposób, że każda wada będzie wymagała wymiany sprzętu przyczyni się 
do znacznego wzrostu kosztów gwarancji, a co za tym idzie kosztów oferty. Ponadto Wykonawca nie może odpowiadać 

za wszystkie wady fizyczne jakie mogą pojawić się w przedmiocie zamówienia, np. za wady powstałe z winy 

Zamawiającego, a tylko za te, które są objęte gwarancją. Zgodnie bowiem z treścią art. 559 k.c., Wykonawca jest 
odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, które wynikły z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. Co 

więcej sankcja w postaci odstąpienia od umowy w przypadku dwukrotnego wystąpienia jakiejkolwiek wady fizycznej 
sprzętu jest rażąco surowa i w sposób znaczący narusza równowagę stron umowy.  

 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 37. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że okres rękojmi na dostarczony Przedmiot Umowy będzie wynosił 2 lata od  
dnia wydania rzeczy Zamawiającemu, zgodnie z art. 568 § 1 kodeksu cywilnego.  

 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 38. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się do 

bezpłatnego usuwania wyłącznie wad objętych gwarancją. Wykonawca nie może zobowiązać się do bezpłatnego 
usuwania wszystkich wad jakie mogą pojawić się w trakcie trwania umowy, bowiem mogą one wynikać np. z działania 

Zamawiającego polegającego na nieprawidłowym użytkowaniu przedmiotu zamówienia albo osób trzecich, za których 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. Powyższe pozostaje nadto w zgodzie z treścią art. 578 k.c., zgodnie z którym 

odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. W 
związku z tym prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 3 ust. 4 wzoru umowy w powyższym zakresie.  

                        Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 39. Proszę o zmianę §3 ust. 6 projektu umowy poprzez zastąpienie wyrazu: „pisemnego” wyrazem: „elektronicznego” oraz 

o wykreślenie fragmentu: „lub fax-u za potwierdzeniem transmisji danych”. Należy wskazać, że fax nie jest obecnie tak 
powszechnym środkiem komunikacji, jak poczta elektroniczna, dlatego dla zapewnienia prawidłowego zgłaszania 

wystąpienia wad i usterek wystarczające jest pozostawienie poczty e-mail.  
                         Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.  

 
Pytanie 40. Prosimy o zmianę §3 ust. 6 lit. a. wzoru umowy, a także pkt. III.4 załącznika numer 2 do SWZ (dot. pakietu numer 1) oraz 

pkt IV.5 załącznika numer 2 do SWZ (dot. pakietu numer 2) poprzez wydłużenie reakcji serwisowej z 24 godzin do 48 

godzin.  
                        Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.  

 
Pytanie 41. Prosimy o zmianę §3 ust. 6 lit. b. wzoru umowy, a także pkt. III.5 załącznika numer 2 do SWZ (dot. pakietu numer 1) oraz 

pkt IV.6 załącznika numer 2 do SWZ (dot. pakietu numer 2) poprzez wydłużenie terminu naprawy z 48 godzin do 5 dni 
roboczych. Należy wskazać, że wykonanie naprawy w terminie 48 godzin może być znacznie utrudnione z uwagi na 

przerwanie łańcucha dostaw części eksploatacyjnych i komponentów, co jest konsekwencją pandemii wirusa SARS-CoV-
2.  

                        Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.  
 

Pytanie 42. Prosimy o rezygnację z konieczności zapewnienia sprzętu zastępczego na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni 

roboczych, o czym jest mowa w §3 ust. 7 projektu umowy, a także w pkt. III.6 załącznika numer 2 do SWZ (dot. pakietu 
numer 1) oraz pkt IV.7 załącznika numer 2 do SWZ (dot. pakietu numer 2). Pozostawienie ww. postanowienia w 

obecnym kształcie doprowadzi do znacznego wzrostu ceny oferty.  
 Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 9. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 43. W przypadku udzielenia przez Zamawiającego odpowiedzi odmownej, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że nie 

naliczy Wykonawcy kary umownej z tytułu zwłoki w reakcji serwisu, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. c. projektu umowy 
oraz z tytułu niewykonania naprawy w terminie, o której mowa w §7 ust. 1 lit. d projektu umowy w sytuacji, gdy na czas 
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przedłużającej się naprawy trwającej ponad 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy o 

parametrach niezgorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w przedłożonej ofercie.  
 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 44. Proszę o zmianę §3 ust. 9 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku wystąpienia 

trzykrotnej awarii tego samego elementu/podzespołu sprzętu, uszkodzony element/podzespół podlega wymianie na 

nowy wolny od wad w terminie 14 dni od dnia ujawnienia trzeciej awarii. W przypadku wykonywania przez 
Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z 

dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.” Obecne brzmienie ww. postanowienia należy uznać za rażąco surowe, 
gdyż w przypadku trzykrotnego wystąpienia jakiejkolwiek usterki sprzętu, dotyczącej nawet jego niewielkiego elementu 

czy podzespołu, Wykonawca byłby zobowiązany do dostarczenia całego nowego sprzętu. Proponowana przez nas 
zmiana jest zasadna, gdyż wymianą powinien być objęty jedynie element/podzespół, którego dotyczyła awaria. Ponadto 

ukształtowanie obowiązków Wykonawcy w ten sposób, że każda wada będzie wymagała wymiany sprzętu przyczyni się 
do znacznego wzrostu kosztów gwarancji, a co za tym idzie kosztów oferty. Co więcej podkreślenia wymaga fakt, iż w 

przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu 

rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, o czym stanowi art. 579 § 3 k.c. Tym samym 
Zamawiający nie może jednocześnie korzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi z uprawnieniami 

wynikającymi z udzielonej gwarancji. W związku z tym bieg terminu do wykonywania uprawnień z rękojmi ulega 
zawieszeniu w przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji.  

                        Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 10. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 45. Ze względu na dyspozycję art. 484 § 2 k.c., zgodnie z którą dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w przypadku, 
gdy kara ta jest rażąco wygórowana prosimy o zmianę §7 ust. 1 projektu umowy poprzez: zmniejszenie wysokości kar 

umownych:  

1. określonej w §7 ust. 1 lit. a i lit. e. projektu umowy z 20% do 10 %;  

2. określonej w §7 ust. 1 lit. b. projektu umowy z 5% do 2,5%;  

3. określonej w §7 ust. 1 lit. c i lit. d. projektu umowy z 0,5% do 0,1%,  

4. określonej w §7 ust. 1 lit. f projektu umowy z 1,5% do 0,75%.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 8. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 46. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 7 ust. 1 lit b. projektu umowy poprzez wykreślenie sformułowania „oraz 

przeszkoleniu pracowników Zamawiającego”. Wskazać bowiem należy, iż termin drugiego z wymaganych szkoleń, 
opisany w treści §1 ust. 7 tiret drugi projektu umowy, ma zostać uzgodniony przez Strony umowy i nastąpić w bliżej 

nieokreślonym terminie w trakcie użytkowania dostarczonego sprzętu przez personel Zamawiającego. Podobnie w 
odniesieniu do corocznych szkoleń odbywających się przez czas trwania udzielonej gwarancji, których termin również 

nie został przewidziany w projekcie umowy, a powinien zostać uzgodniony wspólnie przez Strony. Wykonawca powinien 
mieć zatem świadomość, niewykonania lub nienależytego wykonania jakich zobowiązań umownych powodować może 

powstanie obowiązku zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego. W związku z tym prosimy Zamawiającego o 
dokonanie odpowiedniej zmiany w treści § 7 ust. 1 lit b. projektu umowy.  

Odpowiedź: Termin drugiego szkolenia zostanie uzgodniony w późniejszym terminie, po dostawie sprzętu. 

 
Pytanie 47.        Proszę o zmianę §7 ust. 1 lit. c projektu umowy, tak aby kara umowna była naliczana za każdy dzień zwłoki, a nie za 

każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, gdyż postanowienie to jest nadmiernie surowe i doprowadzi do znacznego wzrostu 
ceny oferty, ponieważ Wykonawca będzie musiał wkalkulować w cenę oferty ryzyko wystąpienia zwłoki za każdą 

godzinę. Nadto, prosimy Zamawiającego o zmianę treści cytowanego postanowienia umownego poprzez odwołanie do 
prawidłowej jednostki redakcyjnej umowy, gdyż w treści § 3 ust. 8 nie zawarto regulacji dotyczącej czasu reakcji serwisu 

na zgłoszenie wady Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.  
                           Odpowiedź: § 7 ust. 1 lit. c Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SWZ otrzymuje następujące brzmienie: „W razie nie 

wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości 

0,5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 
6 lit. a umowy tj. w przypadku nie wykonania naprawy w terminie, za każde rozpoczęte kolejne 24 godziny zwłoki.” 

 
Pytanie 48.        Prosimy Zamawiającego o zmianę treści § 7 ust. 1 lit. d. projektu umowy i usunięcie omyłki pisarskiej polegającej na 

odwołaniu w treści postanowienia do nieprawidłowej jednostki redakcyjnej umowy. Wskazać bowiem należy, iż w § 3 
ust. 8 wzoru umowy Zamawiający nie wskazał żadnego terminu, którego uchybienie mogłoby doprowadzić do 

obciążenia Wykonawcą karą umowną z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań umownych.  
 Odpowiedź: § 7 ust. 1 lit. d Wzoru umowy – Załącznik nr 5 do SWZ otrzymuje następujące brzmienie: „W razie nie 

wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w 

wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi 
określonemu w § 3 ust. 6 lit. d umowy, tj. w przypadku nie wykonania naprawy w terminie, za każde rozpoczęte kolejne 

24 godziny zwłoki.” 
 

Pytanie 49.        Prosimy Zamawiającego o dodanie do treści § 7 projektu umowy zastrzeżenia, zgodnie z którym kary umowne 
przewidziane przez Zamawiającego w §7 ust. 1 lit. b., c., d., f. projektu umowy naliczane będą Wykonawcy tylko od 
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części zamówienia, która nie została dostarczona w terminie określonym w umowie lub w stosunku do której doszło do 

zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji lub rękojmi. W związku z tym prosimy 
Zamawiającego o zmianę projektu umowy i wskazanie, że ww. kary umowne będą liczone od wartości brutto danego 

sprzętu, a nie od wartości brutto przedmiotu umowy. Pragniemy wskazać, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa 
kilku urządzeń, wobec czego niezasadnym byłoby naliczanie Wykonawcy kary umownej przyjmując za podstawę sumę 

wartości wszystkich tych elementów, a jedynie ograniczenie jej wartości do tego z nich, w stosunku do którego 

Wykonawca dopuścił się zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy.  
 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 50.        Prosimy o wykreślenie postanowienia zawartego w §7 ust. 4 wzoru umowy. Kumulowanie kar umownych jest środkiem 
nadmiernie restrykcyjnym, kara umowna powinna zabezpieczać Zamawiającego i mobilizować wykonawcę do 

prawidłowego wykonania zamówienia publicznego a nie stanowić dodatkowe źródło dochodu Zamawiającego, co 
stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego.  

                        Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 51.        Proszę o zmianę projektu umowy poprzez wykreślenie przesłanki odstąpienia od umowy określonej w §8 ust. 1 lit. b. 
Zastrzeżenie prawa odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności umożliwiającej ponowne obciążenia 

Wykonawcy jedną z kar umownych określonych w §7 ust. 1 lit. c.d.f. uznać należy za zbyt rygorystyczne. „Zgodnie z 

zasadą pacta sunt servanda umowa skutecznie zawarta wiąże obie strony, nie powinna być zmieniana ani 
rozwiązywana, lecz wykonana realnie do końca. Wyjątki są dopuszczalne, z woli stron w obrocie powszechnym, 

natomiast w zamówieniach publicznych – w granicach przyzwolenia ustawowego. Zakaz zastrzegania prawa odstąpienia 
od umowy o zamówienie publiczne w ujęciu art. 395 kc nie został co prawda sformułowany wyraźnie w prawie polskim, 

jednak jest on oczywisty na tle wyjątkowych przypadków jednostronnego rozwiązania umowy przez zamawiającego 
przewidzianych w art. 456 ustawy pzp .”(R.Szostak, „Umowy o zamówienia publiczne w zarysie”, s. 219). Wskazanie 

zatem jako podstawy odstąpienia od umowy zwłoki w realizacji obowiązków serwisowych nie znajduje uzasadnienia.  
 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 52.         Proszę o zmianę §8 ust. 1 lit. a. projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Zwłoka Wykonawcy w 
dostawie, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu 

dostawy, z zastrzeżeniem, że przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu Zamawiający jest obowiązany do wyznaczenia 
Wykonawcy dodatkowego (co najmniej 7 dniowego) terminu na wykonanie obowiązków stanowiących podstawę 

odstąpienia zgodnie z art. 491 k.c. Obecny zapis jest niezgodny ustawą p.z.p. z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, 
poz. 2019). W art. 433 ustawy p.z.p. został zamieszczony katalog klauzul niedozwolonych, których Zamawiający nie 

może wprowadzić do treści umowy o zamówienie publiczne. Jedną z takich klauzul jest określanie odpowiedzialności 
Wykonawcy za opóźnienie, a postanowienie zaproponowane przez Zamawiającego umożliwiałoby Zamawiającemu 

odstąpienie od umowy także w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie.  

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 53. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej 
Zamawiającego następujących dokumentów:  

a) sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za 2 ostatnie pełne okresy 

obrachunkowe;  

b) Sprawozdanie F-01 lub bilans i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał kalendarzowy [zgodnie z ustawą 

o rachunkowości]; 
Odpowiedź: Powyższe dane dostępne są w Repozytorium Dokumentów Finansowych. 

 
Pytanie 54. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej 

Zamawiającego następujących dokumentów:  
        c) Sprawozdanie z działalności za ostatni pełny rok sprawozdawczy (jeśli jest wymagane); 

        d) Opinia i raport (lub sprawozdanie) biegłego rewidenta, rachunek przepływów pieniężnych za ostatni pełny rok    

sprawozdawczy (jeśli jest wymagane przepisami prawa);  

        e) Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale wyniku finansowego za ostatni pełny zakończony rok 

sprawozdawczy;  

         f) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS (nie starsze niż 90 dni przed datą dostarczenia);  

         g) zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec US (nie starsze niż 90 dni przed datą dostarczenia);  

 Odpowiedź: Powyższe dane dostępne są w Repozytorium Dokumentów Finansowych. 

 

Pytanie 55. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy następującego zapisu: 

„Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w okresach rocznych, do 30.07 każdego roku, sprawozdania finansowe 
obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za ostatni pełny rok sprawozdawczy, w kopii 

poświadczonej wg wyboru Spółki za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego albo pracownika Spółki.”  
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 56. Proszę o zmianę rozdziału X pkt 1 SWZ poprzez wykreślenie z niego fragmentu „przez okres 90 dni tj.” oraz o zmianę pkt 

12 Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
„Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie określonym w SWZ”. Zgodnie z art. 220 ust. 2 ustawy pzp 

Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie daty, a nie liczby dni.  
                        Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ.  

 

Pytanie 57. Proszę o zmianę pkt 23 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia: „W przypadku udzielenia zamówienia osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących realizacji umowy jest:……………”.  
 Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ. 

 
Pytanie 58. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż przez wymóg „zapewnienia przez Wykonawcę serwisu pogwarancyjnego na 

terytorium RP”, o którym mowa w pkt III.8 załącznika numer 2 do SWZ (dot. pakietu numer 1) oraz w pkt IV.10 
załącznika numer 2 do SWZ (dot. pakietu numer 2) Zamawiający rozumie wskazanie (określenie) przez Wykonawcę 

punktu serwisowego, innego niż Wykonawca, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego 

na podstawie odrębnej umowy i za odrębnie ustalonym w umowie wynagrodzeniem.  
 Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 59. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie gwarancji zapewnienia części zamiennych do okresu mak. 5 lat. 

Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy 
przechowywania części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. 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. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na powyższe, 

prosimy o zmianę pkt III.10 załącznika numer 2 do SWZ (dot. pakietu numer 1) oraz pkt IV.11 załącznika numer 2 do SWZ 

(dot. pakietu numer 2).  
 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 60. Zgodnie z art. 455 ustawy pzp, prosimy o poszerzenie katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający poprzez 

dodanie do §6 ust.2 wzoru następującej przesłanki zmiany umowy: „zmiany terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia”.  

                        Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 61. Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 proszę o poszerzenie zakresu pojęciowego 

„siły wyższej” i nadanie §9a wzoru umowy następującego brzmienia:  
                                                                                                                   „§….  

                                                                                              Siła wyższa 
1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, 

które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:  
a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany zagrożenia epidemicznego;  

b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;  
c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;  

d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze 

spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych 
właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;  

e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne. 
2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.  

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym 
stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie 

powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.  
4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie   

umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki 

działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym 
mailowo.  

5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści umowy, w 
tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania umowy. 

6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej, 
Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiekolwiek formy niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.  
7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w 

konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie 
wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia 
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jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy 

przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający.  
8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w 

warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu 
na etapie realizacji Umowy. W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu 

realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą 

uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie”. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 11. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.  

 

Pytanie 62. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający 

będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 63. W związku z pandemią wywołaną wirusem COVID-19 i przejściem wykonawcy na system pracy zdalnej (home office) 

zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu 
przez strony umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej 

formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego 
stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni 

uzasadnione będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 781 § 2 kodeksu cywilnego równa jest 

formie pisemnej.  
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 64. Prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów 
zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów 

związanych z przetargiem.  
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 65. W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, prosimy o informację 
dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w 

pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako 
data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca 

złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem 
(wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli 
Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do 

podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego. 
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 66. W razie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej prosimy Zamawiającego o wykreślenie § 11 

projektu umowy oraz o dodanie w ich miejsce postanowienia wskazanego poniżej:  
                                                                                                 § ___  

                                                                                Zawiadomienia  
1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w 

związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:  

1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo  

2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:  

 

Strona Adres e-mail: 

Wykonawca  

Zamawiający  

 

2. W celu uniknięcia wątpliwości:  

1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli 

strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w 

terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to 

potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania 

adnotacji o odmowie jej przyjęcia;  

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania. W przypadku 

przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. 

dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);  

3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc 

od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiekolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres lub 
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adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony 

postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu 

do Umowy.  

                                                                                                                           § ___  
                                                                                                         Postanowienia końcowe  

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania: 1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod 

rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie 

składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz 

przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;  

2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
2. W razie wyboru formy elektronicznej:  

1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail: 

Zamawiający :_________________________, Wykonawca:______________________________;  

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania, w przypadku przesłania 

e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od 

poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).  

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 

k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone 

w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarta niniejszej Umowy wymagana będzie forma pisemna pod 

rygorem nieważności.  

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.  

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W 

przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w dwóch egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze Stron.  

6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego 

podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez 

Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.  

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, 

Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest 

zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w 

Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami 

przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie 

pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 67. Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na ustanowienie na rzecz Wykonawcy 

zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia. Prosimy również o wyrażenie zgody na zawarcie umowy zastawu 
rejestrowego na wzorze Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.  

  Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 68. Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw 
z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia.  

 Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 69. Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy o wyrażenie zgody na wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją 

wekslową na rzecz Wykonawcy. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy wyraża zgodę, aby weksel i 
deklaracja były wzorami Wykonawcy (lub przedłożenie wraz z odpowiedziami własnego wzoru) oraz o potwierdzenie, 

że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W 
przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie, w jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel 

wraz z deklaracją. 
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 70. Dotyczy pkt 39 załącznika nr 2 do SWZ 

Prosimy o dopuszczenie aparatu, który posiada jeden wspólny certyfikat na całość aparatu. Pragniemy zauważyć, że 

aparaty RTG z ramieniem C składają się z komponentów pochodzących od renomowanych producentów, co w żaden 
sposób nie wpływa negatywnie na jakość rozwiązania, szczególnie, że elementy składowe produkowane są na 

zamówienie i zgodnie z wytycznymi producenta RTG z ramieniem C. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 71. Dotyczy pkt 41 załącznik nr 2 do SWZ 

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego ruch orbitalny wynosi 165 stopni. 
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.. 

  

Pytanie 72. Dotyczy 42 załącznika nr 2 do SWZ 

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego ruch Wig-Wag wynosi +- 10 stopni. Różnica jest niezauważalna z 

perspektywy zastosowania klinicznego. 
Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 73. Dotyczy 43 załącznika nr do SWZ 

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego przesuw pionowy zmotoryzowany wynosi maksymalnie 42cm. Pragniemy 
zauważyć, że taka wartość jest w zupełności wystarczająca z perspektywy praktyki klinicznej. 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.. 
 

Pytanie 74. Dotyczy 46 załącznik nr 2 do SWZ 

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego głębokość wynosi 68cm. Jest to standardowa wartość, stosowana przez 
oferowanego producenta od blisko 20 lat i nie zauważyliśmy z tego powodu żadnych ograniczeń w praktyce klinicznej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 75. Dotyczy 49 załącznik nr 2 do SWZ 
Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego częstotliwośc generatora wynosi 40kHz. Nie ma to wpływu ani na jakośc 

obrazowania, ani na generowaną dawkę. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 76. Dotyczy 50 załącznik nr 2 do SWZ 

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego moc generatora wynosi 2,4kW. Pragniemy zauważyć, ze dzięki 

zwiększonemu zakresowi wysokich napięć moc ta nadaje się również do zabiegów neurochirurgicznych. 
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.. 

 
Pytanie 77. Dotyczy 53 załącznik nr 2 do SWZ 

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego wartość prądu dla radiografii wynosi 24mA. Pragniemy zauważyć, ze tryb 
radiografii nie jest wykorzystywany w praktyce klinicznej, ponieważ podczas zabiegu korzysta się z trybu fluoroskopii. 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.. 
 

Pytanie 78. Dotyczy 54 załącznik nr 2 do SWZ 

Prosimy o dopuszczenie aparatu, który zamiast skopi ciągłej wykorzystuje tryb fluoroskopi pulsacyjnej w zakresie 1-
25p/s do 24mA. Technologia oferowana względem wymaganej generuje mniejszą dawkę i eliminuje artefakty 

ruchowe. 
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.. 

 
Pytanie 79. Dotyczy 59 załącznik nr 2 do SWZ 

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego monitor dotykowy ma 6,4 cala i obrót 270 stopni wokół własnej osi. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 80. Dotyczy 63 załącznik nr 2 do SWZ 
Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego wyłącznik sygnalizuje przekroczenie 5 minut ekspozycji. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 81. Dotyczy 67 załącznik nr 2 do SWZ 
Prosimy o dopuszczenie aparatu, który posiada jedno ognisko dla wszystkich trybów. 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.. 
 

Pytanie 82. Dotyczy 79 załącznik nr 2 do SWZ 

Prosimy o dopuszczenie aparatu z większym niż wymaganym panelem 31x31cm o rozdzielczośxci 2048x2048 pikseli 

wykonanym w technologii aSi z pikselem wielkości 150 mikronów i rozdzielczości liniowej 3,4 lp/mm. 
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.. 

 
Pytanie 83. Dotyczy 83 załącznik nr 2 do SWZ 

Prosimy o dopuszczenie aparatu o akwizycji 25f/s. Jest to wartość wystarczająca, a większa akwizycja jest 
niezauważalną w praktyce klinicznej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 84. Dotyczy 88 załącznik nr 2 do SWZ 

Prosimy o potwierdzenie,  że monitor/monitory zamontowane na RTG z ramieniem C mają spełniać rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich 

rodzajów ekspozycji medycznej i tym samym ma być kalibrowalny w skali szarości DICOM? Pragniemy zauważyć, że 
kalibracja w DICOM jest jednym z elementów testów specjalistycznych monitorów wymaganych przez Wojewódzką 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, a brak spełnienia tego warunku będzie oznaczał niedopuszczenie aparatu do 

użytkowania na terenie Polski. 
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.. 

 
Pytanie 85. Dotyczy 93 załącznik nr 2 do SWZ 

Prosimy o dopuszczenie aparatu, który nie wymaga nakładki językowej, ponieważ wykorzystuje czytelną ikonografię 
do obsługi. 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 86. Dotyczy 67 załącznik nr 2 do SWZ 

Prosimy o dopuszczenie aparatu, który wykorzystuje tylko dotykowe ekrany do obsługi, również łatwe w czyszczeniu, 
ponieważ pokryte powłoką ochronną. 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.. 
 

Pytanie 87. Dotyczy 73 załącznik nr 2 do SWZ 
Prosimy o dopuszczenie aparatu, gdzie ruch wraz z obsługa hamulca znajduje się pod jedną, ręczną dźwignią. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 88. Dotyczy 74 załącznik nr 2 do SWZ 
Czy Zamawiający oczekuje, że zaoferowany sterownik nożny będzie bezprzewodowy? Pragniemy zauważyć, że 

pozwala to zaoszczędzić dodatkowych przewodów pod stołem operacyjnym. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 89. Dotyczy 81 załącznik nr 2 do SWZ 
Prosimy o dopuszczenie aparatu, który w najniższej pozycji ma 155cm. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 90. W związku z oraz obecną sytuacją polityczną w Europie, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie 
terminu dostawy 60 dni od daty podpisania umowy oraz zmianę kryteriów punktacji. Powyższe ma na celu uniknięcie 

niepotrzebnych i negatywnych konsekwencji podczas realizacji umowy. Nie chcielibyśmy aby z powodu okoliczności, 

w których się wszyscy znaleźliśmy, które są od nas niezależne (siła wyższa), ograniczyły możliwość prawidłowej i 
terminowej realizacji niniejszego zamówienia. Pomimo podejmowania wzmożonych starań oraz działając z należytą 

starannością w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu obecnej sytuacji 
geopolitycznej mogą niestety wystąpić opóźnienia w dostawach komponentów i półprzewodników, co ma znaczący 

wpływ na końcowy termin dostawy aparatu. 
W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin 

realizacji zamówienia do 60 dni od daty podpisania umowy oraz zmianę kryteriów punktacji. 
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.. 

 

Pytanie 91. Dotyczy pkt 5 załącznika nr 2„Inne wymagania”  i § 3 ust.6a  projektu  Umowy 
Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny lub zdalny jako  przystąpienie do naprawy? 

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi prosimy o wydłużenie terminu  do 48 h. 
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 92. Dotyczy pkt  6 załącznika nr 2 „Inne wymagania” i § 3 ust.6b  projektu Umowy 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu naprawy do 4 dni roboczych (bez użycia części zamiennych) i 6 dni 
roboczych (w przypadku użycia części zamiennych sprowadzanych z zagranicy). 

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa 

może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w 
przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin 

sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu. 
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 93. Dotyczy pkt 7 załącznika nr 2„Inne wymagania”  i § 3 ust.7 projektu Umowy 

W nawiązaniu do w/w punktu, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego 
na czas przedłużającej się naprawy (ponad terminy określone przez Zamawiającego. 

Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest aparat RTG z ramieniem C  i w tym przypadku nie ma możliwości 
dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia 

Sanepidu na eksploatowanie zastępczego aparatu. 
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Ponadto z dostarczeniem aparatu zastępczego tj. aparatu RTG z ramieniem C  wiąże się szereg czynności związanych z 

tym procesem. Najpierw należy zdemontować uszkodzony aparat, przygotować ponownie pomieszczenie pod 
instalację zastępczego sprzętu, zainstalować go, przeprowadzić kalibrację, ale najważniejsze uruchomić aparat. 

Natomiast uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem, jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez 
Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie zastępczego aparatu, co wiążę się z 

długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony 

system. 
W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu 

dostarczenia urządzenia zastępczego. 
Odpowiedź: Zamawiający wydłużył czas z 5 do 7 dni, na zapewnienie urządzenia zastępczego, zgodnie z odpowiedzią 

na pytanie nr 9, pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 94. W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 24 (odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu 
zastępczego), prosimy o wydłużenie terminu na dostarczenie urządzenia zastępczego po 10 dniach roboczych od 

momentu zgłoszenia. 

Odpowiedź: Zgodnie  odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 9, pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 95. Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, gdy Wykonawca, dostarczy urządzenie zastępcze, nie zostanie 
obciążony karami umownymi. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie 96. Dotyczy § 3 ust.9 projektu  Umowy 
W nawiązaniu do w/w punktu zwracamy się z prośbą o niewielką modyfikację zgodnie z poniższym zapisem: 

„W przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii tego samego istotnego podzespołu, (generator, detektor, powodujących 

wyłączenie aparatu z eksploatacji)  uszkodzony sprzęt podlega wymianie na nowy egzemplarz wolny od wad w 

terminie 21 dni liczonych od dnia ujawnienia czwartej kolejnej awarii. Wszelkie koszty transportu uszkodzonego oraz 

nowego sprzętu ponosi Wykonawca. Powyższe ma zastosowanie niezależnie od tego, czy ujawniona wada była 

usuwany na podstawie rękojmi bądź udzielonej awarii” 

Wyjaśniamy, że wymiana aparatu po trzech naprawach gwarancyjnych jest nieuzasadniona, gdyż naprawy mogą 
dotyczyć mało istotnych elementów jak: myszka, kabel i z tego powodu nie wymienia się urządzenia na nowe. Jest to 

całkowicie niezasadne, gdyż naraża Wykonawcę na ogromne straty finansowe, bo wartość takiej naprawy nie wynosi 
nawet 1% wartości aparatu, a zmusza Wykonawcę do zakupu nowego aparatu. 

W związku z powyższym, bardzo proszę o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na powyższą 
zmianę. 

Odpowiedź: Zgodnie  odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 10, pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 97. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy). 
Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 

w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji. 
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 98. W nawiązaniu do §7 ust.1a) Projektu  Umowy zwracamy się z prośbą o obniżenie  kar umownych do wysokości  10% 

wartości brutto umowy. 

Kara określona przez Zamawiającego, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, jest bardzo wysoka. 
Należy podkreślić, iż kara powinna mieć charakter wyłącznie dyscyplinujący, motywować wykonawcę do 

wywiązywania się z warunków umowy, a nie prowadzić do osiągnięcia korzyści materialnych przez drugą stronę. 
W związku z powyższym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby i obniżenie kary do wysokości 10% wartości 

zamówienia. 
Odpowiedź: Zgodnie  odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 8, pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 99. W nawiązaniu do §7 ust.1b)  projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 1% 

wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie, instalacji i przeszkolenia pracowników Zamawiającego. 

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie przyjmowane są kary 
od 0,1% do max 1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. 

Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący. 
Odpowiedź: Zgodnie  odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 8, pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 100. W nawiązaniu do § 7 ust.1.c) projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikacje wg poniższego zapisu: 

„w wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi 

określonemu w § 3 ust. 8 pkt umowy tj. w przypadku braku reakcji serwisu, za każdy dzień zwłoki” 

Kara określona przez Zamawiającego jest bardzo wysoka. 
Odpowiedź: Zgodnie  odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 8, pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
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Pytanie 101. W nawiązaniu do § 7 ust.1.d) projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikacje wg poniższego zapisu: 

„w wysokości 0,2% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi 

określonemu w § 3 ust. 8 umowy tj. w przypadku nie wykonania naprawy w terminie, za każde rozpoczęte kolejne 24 

godziny zwłoki,” 

Odpowiedź: Zgodnie  odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 8, pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 102. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne kary umowne Zamawiający będzie naliczał od wartości brutto części 
składowych przedmiotu zamówienia tj. toru wizyjnego, wiertarki i aparatu rentgenowskiego, których będą ew. 

dotyczyły? 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 103. Pyt. 1 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt. 9 „warunki ogólne” – Pakiet nr 1   

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop o wadze 216 kg? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 104. Pyt. 2 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt. 11 „warunki ogólne” – Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop o wymiarach podstawy  1609 x 517 x 625 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.. 
 

Pytanie 105. Pyt. 3 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 2. – Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop z możliwością blokady wszystkich kół za pomocą pojedynczego 

centralnego hamulca? 
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.. 

 
Pytanie 106. Pyt. 4 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 3– Pakiet nr 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop bez zrobotyzowanego ramienia? 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. Zrobotyzowane ramię jest kluczową funkcją, pozwalającą na nie 
przerwane prowadzenie operacji. 

 
Pytanie 107. Pyt. 5 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 4– Pakiet nr 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop wyposażony w przycisk na głowicy zwalniający wszystkie 
hamulce ramienia? 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 108. Pyt. 6 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 5– Pakiet nr 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop bez opisanej funkcji? 
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 109. Pyt. 7 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 7– Pakiet nr 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop bez opisanej funkcji? 
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 110. Pyt. 8 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 9– Pakiet nr 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop bez opisanej funkcji? 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 111. Pyt. 9 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 10– Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop bez opisanej funkcji? 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 112. Pyt. 10 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 11– Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop posiadający na jednostce głównej przełącznik blokujący ruch 

ramienia? 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający wymaga zrobotyzowane Ramię C. 
 

Pytanie 113. Pyt. 11 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 12– Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop z obrotem ramienia względem podstawy o 260 st.? 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 114. Pyt. 12 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 13– Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop bez opisanej funkcji? 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 115. Pyt. 13 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 14– Pakiet nr 1 
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop bez opisanej funkcji? 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian.  
 

Pytanie 116. Pyt. 14 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 15– Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop posiadający głowicę o kształcie walca z przyciskiem zwalniającym 

wszystkie hamulce ramienia bez uchwytów bocznych? 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 117. Pyt. 15 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 16– Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzskop z głowicą posiadającą 3 programowalne przyciski? 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 118. Pyt. 16 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 20– Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop bez opisanej funkcji? 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 119. Pyt.17 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 21– Pakiet nr 1 

Czy Zamawiający wymaga aby egzoskop pracował w technologii 3D4K? 
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 120. Pyt. 18 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 23– Pakiet nr 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop o ogniskowej 220-550 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 121. Pyt. 19 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 27– Pakiet nr 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop bez opisanej funkcji? 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 122. Pyt. 20 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 29– Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop bez awaryjnego zasilania UPS? 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 123. Pyt. 21 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 30– Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor na dedykowanym wózku jezdnym w rozmiarze 31'? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 124. Pyt. 22 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 31– Pakiet nr 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop z możliwością rotacji obrazu 0 i 180 st? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 125. Pyt. 23  dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 32– Pakiet nr 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop z panelem sterowania LCD o przekątnej 7”? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 126. Pyt. 24 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 34– Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zintegrowanej kamery 4K3D? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zaoferowania zintegrowanej kamery 4K3D. 
 

Pytanie 127. Pyt. 25 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 35– Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop z zewnętrzną nagrywarką pozwalająca na archiwizację foto i 

video bez możliwości edycji materiałów video i tworzenia własnych klipów? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 128. Pyt. 26 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 38. – Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nagrywarkę bez opisane funkcji 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian 

 

Pytanie 129. Pyt. 27 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 39. – Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor z możliwością podłączenia dodatkowego sygnału i funkcją 

wyświetlania obrazu w obrazie oraz możliwością dzielenia ekranu w co najmniej dwóch różnych podziałach z urządzeń 
peryferyjnych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 130. Pyt. 28 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 40– Pakiet nr 1 
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop z 2 wyjściami 4K SDI Quad Link dla sygnału 3D4K, wyjściem 3G-

SDI i HD-SDI dla sygnału 2D 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 131. Pyt. 29 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 41 – Pakiet nr 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop bez opisanych interfejsów? 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 132. Pyt. 30 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 43 – Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nagrywarkę z modułem komunikacji DICOM? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 133. Pyt. 31 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.II „Parametry aparatu”, 45 – Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop bez zewnętrznej klawiatury. 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 134. Pyt. 32 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.IV ” Parametry Techniczne punktowane w krterium - Parametry Techniczne 

(T)”, 4– Pakiet nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop wyposażony w 3 programowalne przyciski? 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 135. Pyt. 33 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.IV ” Parametry Techniczne punktowane w krterium - Parametry Techniczne 
(T)”, 6– Pakiet nr 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zewnętrzną nagrywarkę wyposażoną w wbudowany dysk? 
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 136. Pyt. 34 dot. Załącznika nr 2 do SWZ  pkt.IV ” Parametry Techniczne punktowane w krterium - Parametry Techniczne 
(T)”, 7– Pakiet nr 1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania egzoskop z 2 wyjsciami 4K SDI Quad Link dla sygnału 3D4K, wyjściem 3G-
SDI i HD-SDI dla sygnału 2D 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 137. Pyt. nr 35 – dot. Załącznika nr 2 do SWZ pkt. 5, 6, 7 „warunki ogólne” – Pakiet nr 1, wzór umowy Par. 1 ust. 5, 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia oferowanego zestawu (stawka vat 23%) 

tj. np.: elementy wyposażenia wózka medycznego, które nie posiadają dokumentów dopuszczających do obrotu 

zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. oraz Certyfikatu CE, Deklaracji Zgodności 
powiadomienia do URPLWM i PB oraz wyrazi zgodę na dodanie w formularzu cenowym wiersza dla produktów z różną 

stawką vat tj/ 8% i 23%? 
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 138. Pyt nr 36 – dotyczy SWZ Rozdz. III pkt. 5, załącznik nr 2 do SWZ pkt. 4, wzór umowy Par. 1 ust. 6 Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad 
technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty 

instalacji, z rokiem produkcji min. 2021r.? 

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność  gwarancyjna, jest 

niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). 

Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji 

sprzętu. 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 139. Pyt. nr 37 – dot. Załącznika nr 2 do SWZ pkt. 4 „inne wymagania” – Pakiet nr 1, wzór umowy Par. 3 ust. 6 a 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący? 

W przypadku awarii czas reakcji serwisu max. 48 godzin (w dni robocze poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy, w godzinach min. 8:00 – 16:00) - rozumiane jako przyjazd serwisu. 
Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 140. Pyt. nr 38 – dot. Załącznika nr 2 do SWZ pkt. 5 „inne wymagania” – Pakiet nr 1, wzór umowy Par. 3 ust. 6 b 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący? 
W przypadku awarii czas reakcji serwisu max. 5 dni roboczych  (dni robocze poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy, w godzinach min. 8:00 – 16:00), a w przypadku konieczności sprowadzenia części 

zamiennych z zagranicy max. 12 dni roboczych  - rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności 

Odpowiedź: Postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 141. Pyt. nr 39 – dot. Załącznika nr 2 do SWZ pkt. 6 „inne wymagania” – Pakiet nr 1, wzór umowy Par. 3 ust. 7 
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący? 

W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i 
funkcjonalności nie gorszej niż oferowane w przetargu 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 9, pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 142. Pyt. nr 40 – dot. Załącznika nr 2 do SWZ pkt. 7 „inne wymagania” – Pakiet nr 1, wzór umowy Zawracamy się z prośbą o 

potwierdzenie, iż opisany wymóg: Urządzenie zgłoszone do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co 

najmniej II a lub posiadający certyfikat WE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej 

II a stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EWG. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie.” dotyczy 

urządzenia głównego tj. Egzoskopu, natomiast pozostałe elementy zestawu mogą być zarejestrowane jako wyroby 

medyczne w co najmniej klasie I lub wyższej  zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG oraz zgłoszone do URPLWM i PB w 

Polsce? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie 143. Pyt. nr 41 – wzoru umowy Par. 3 ust. 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 
W przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii gwarancyjnej tego samego elementu sprzętu, uszkodzony element lub 

sprzęt podlega wymianie na nowy egzemplarz wolny od wad w terminie 14 dni liczonych od dnia ujawnienia trzeciej 
kolejnej awarii gwarancyjnej. Wszelkie koszty transportu uszkodzonego oraz nowego sprzętu ponosi Wykonawca. Na 

dostarczony sprzęt medyczny Wykonawca udzieli gwarancji nie krótszej niż opisanej w § 3 ust. 1 powyżej 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 10, pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 144. Pyt. nr 42 – wzoru umowy Par. 7 ust. 1 b? 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 
           1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego kary umowne: 

b) w wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku 
uchybienia terminowi określonemu w § 1 ust. 8 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, co 

dotyczy również zwłoki w zainstalowaniu i uruchomieniu dostarczonego sprzętu i 
oprogramowania oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego; 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 8, pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Pytanie 145. Pyt. nr 42 – wzoru umowy Par. 7 ust. 1 c) d) 

Zawracam się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający w treści zapisu Par. 7 ust. 1 c) d) 

ma na myśli uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 6 pkt umowy tj. w przypadku braku reakcji serwisu, za każdą 
rozpoczętą godzinę zwłoki oraz za każde rozpoczęte kolejne 24 godziny zwłoki? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 8, pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 146. Pyt. nr 43 – wzoru umowy Par. 7 ust. 1 c) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 

1.W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci na rzecz 
Zamawiającego kary umowne: 

c) w wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku uchybienia terminowi 
określonemu w § 3 ust. 6 a) pkt umowy tj. w przypadku braku reakcji serwisu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 8, pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 

 
Pytanie 147. Pyt. nr 44 – wzoru umowy Par. 7 ust. 1 d) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący? 
1.W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego kary umowne: 
d) w wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku 

uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 6.b) umowy tj. w przypadku nie wykonania 
naprawy w terminie, za każde rozpoczęte kolejne 24 godziny zwłoki. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 8, pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 148. Pyt. nr 45 – wzoru umowy Par. 7 ust. 1 f) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący? 
1.W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego kary umowne: 
f) wysokości 0,5% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku 

uchybienia terminowi określonemu w § 3 ust. 7 oraz ust. 9 umowy, za każdy dzień zwłoki. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 8, pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
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Na podstawie art. 137 ust. 1 oraz art. 137 ust. 2 uPzp Zamawiający modyfikuje postanowienia SWZ oraz Formularza cenowego oraz 

parametrów technicznych – Załącznik nr 2 do SWZ w następujących sposób: 

 

w rozdziale XIV ust. 5 poz. „Parametry Techniczne” SWZ oraz w pozycji II.14 (Parametry techniczne) Formularz cenowy oraz 

parametry techniczne – Załącznik nr 2 do SWZ jest: 

 

- „Kątnica szybkoobrotowa 10 cm ze zintegrowanym silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od min. 10 000 do 
minimum 80 000 obrotów/minutę ze skokiem co 5 000 obrotów/minutę, moc maksymalna 140 W, masa 89 g. - 93 g., maksymalny 

moment obrotowy 2,2 Ncm wymiary 16x237 mm - 2 szt”  
 

poprawia się: 

 

- „Kątnica szybkoobrotowa 10 cm ze zintegrowanym silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od min. 10 000 do 
minimum 80 000 obrotów/minutę ze skokiem co 5 000 obrotów/minutę, moc maksymalna 140 W, masa 89 g. - 93 g., maksymalny 

moment obrotowy 2,2 Nm, wymiary 16x237 mm - 2 szt.” 

 
 

w rozdziale XIV ust. 5 poz. „Parametry Techniczne” SWZ w pozycji II.15 (Parametry techniczne) Formularz cenowy oraz parametry 

techniczne – Załącznik nr 2 do SWZ jest: 

 

- „Kątnica szybkoobrotowa 10 cm ze zintegrowanym silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od min 10 000 do 

min 80 000 obrotów/minutę ze skokiem co 5 000obrotów/minutę, moc maksymalna 140 W, masa ok 85 g. - 89 g., maksymalny 
moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 16x206.” 

 
poprawia się: 

 

- „Kątnica szybkoobrotowa 10 cm ze zintegrowanym silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od min 10 000 do 
min 80 000 obrotów/minutę ze skokiem co 5 000obrotów/minutę, moc maksymalna 140 W, masa ok 85 g. - 89 g., maksymalny 

moment obrotowy 2,2 Nm, wymiary 16x206.” 
 

 
Na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje zapisy ogłoszenia o zamówieniu, 

Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin: 
- składania ofert: 22.06.2022 r. godz. 10:00; 

- otwarcia ofert:  22.06.2022 r. godz. 10:30; 

- termin związania ofertą: 19.09.2022 r.  

 

Zamawiający zwraca się z prośbą aby w przypadku dopuszczenia parametrów/zapisów innych niż opisane 

w SWZ, Wykonawca zaznaczył, iż parametr/zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień 

treści SWZ z powołaniem się na datę oraz numer udzielonych odpowiedzi. 
 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

       

              

            

 Zatwierdził 

 

                       Wiceprezes Zarządu  

                                         lek. med. Urszula Marjańska 

 

 


