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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/TP/13/2022 pn. „na wykonanie przeglądów technicznych sprzętu 

medycznego SP ZOZ w Sanoku cz.II” 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

Cz. II 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 

 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień pu-

blicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - wniosków o wyjaśnienia treści 

SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 
 

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr  32 

Prosimy o podanie szczegółowego wykazu  (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny) 

wszystkich elementów wchodzących w skład pakietu 32 poz. 1 (wiertarka ELAN, trepan cza-

szki, dermatom).  
 

Odpowiedź: Trepan czaszki 9x12 z trzonem Hudson Symbol GB302R SN: 41733, 

Dermaton Wagner Micro GB23iR o SN: 4119 z szatkownicą siatki skóry BA720R o SN: 2324 

Wiertarka Elan-EC Symbol GA830 o SN: 4413 

 

Pytanie 2  

Prosimy o zastosowanie zasady równoważności  w odniesieniu do certyfikatu 

potwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu serwisu aparatów stanowiących przedmiot 

zamówienia przeprowadzonego przez producenta lub jego autoryzowany podmiot w postaci 

certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu serwisu aparatów w podmiocie 

posiadającym wdrożony system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 

13485:2016.  

Nasi inżynierowie są przeszkoleni i posiadają imienne certyfikaty, na podstawie których wie-

lokrotnie braliśmy udział w przetargach oraz rzetelnie wykonujemy usługi przeglądów i na-

praw sprzętu. Posiadamy dostęp do oryginalnych części zamiennych do aparatów stanowią-

cych przedmiot zamówienia.  

Wdrożenie i certyfikowanie systemu zarządzania jakością ISO 13485:2016 stanowi potwier-

dzenie stosowania tych samych standardów co producent wyrobów medycznych, obejmujące 

m.in. posiadanie określonego przez wytwórcę potencjału technicznego, aktualnych i ważnych 

instrukcji serwisowych oraz wykonywanie czynności serwisowych  zgodnie z wytycznymi 

producenta. Standardy te podlegają regularnym audytom przeprowadzanym przez certyfiko-

wane jednostki akredytujące. 

Zgoda pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania poprzez możliwość złożenia 

ofert przez Wykonawców - serwisów niezależnych od producenta. 
 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

http://www.zozsanok.pl/
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Pytanie nr 3 dotyczy SWZ (zdolność techniczna i zawodowa) 

Czy inżynierowie Wykonawcy w ramach wykonywania usług i w celu jasnej komunikacji z 

użytkownikiem mają posługiwać się językiem polskim? 

Odpowiedź: Tak. 

 

 

Pytanie nr  4 dotyczy SWZ (zdolność techniczna i zawodowa) 

Czy celu ochrony interesów Zamawiającego, a przede wszystkim mając w trosce należyte wy-

konanie usług, bezpieczeństwo pacjentów i personelu, Zamawiający będzie wymagał od Wy-

konawcy, który nie będzie autoryzowanym Wykonawcą, posiadania:  

- aktualnych instrukcji serwisowych w wersji elektronicznej i papierowej 

- umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania kluczami i/lub kodami serwisowymi w 

zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia 

- umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania dokumentacją techniczną Wytwórcy (in-

strukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia 
 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

Pytanie nr 5 dotyczy Załącznika nr 4 

W celu ochrony interesów Zamawiającego i należytego wykonania umowy czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na uzupełnienie wzoru umowy następującym zapisem: 

 

Zamawiający ma prawo zweryfikować prawidłowość i należyte wykonanie usług poprzez 

zwrócenie się do producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, celem wydania 

orzeczenia technicznego. Jeśli orzeczenie techniczne potwierdzi wykonanie usług niezgodnie 

z wymaganiami producenta, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w 

wysokości 20% wartości umowy wraz z jednoczesną możliwością rozwiązania umowy z winy 

Wykonawcy. Powyższe nie zwalnia Zamawiającego z ubiegania się dodatkowego 

odszkodowania w celu zadośćuczynienia poniesionej szkody. 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 
 

 

Pytanie nr 6 dotyczy SWZ (podstawy wykluczenia z postępowania) 

Mając na względzie interes Zamawiającego w wyborze oferty rzetelnego i wiarygodnego Wykonawcy, 

dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uczciwą konkurencję, 

prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w postępowaniu mają zastosowanie przesłanki 

wykluczenia Wykonawcy zawarte w art. 109 ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz wprowadzenie do SWZ 

zapisu:  

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. art. 109 ustawy z dnia 19 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 109 ust. 1 pkt 2-5 

i 7-10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 

ust. 2 Pzp. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w 

art. 110 ust. 2 Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.” 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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Pytanie nr 7 dotyczy Załącznika nr 4 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności 

Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy 

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza 

Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej 

(z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty 

nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §…umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na 

celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności 

odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może 

powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 
 

 

Pytanie nr 8 dotyczy Załącznika nr 4 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy? 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

Pytanie nr 9 dotyczy Załącznika nr 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących Prawa własności 

intelektualnej i przemysłowej:  

a. W przypadku wymiany części zamiennych  

(1) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych 

konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby 

trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym 

zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. (2).  

(2) Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia 

oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda.  

b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle 

własnego wyboru, do  

(i) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części  

(ii) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub 

(iii) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nieprzekraczają-

cej trzykrotności wartości brutto umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

 

Pytanie nr 10 dotyczy Załącznika nr 4 

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19, Zamawiający 

wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożli-

wością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi do-

tyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca 

realizacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, 

który może wykonać usługe serwisową? 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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Pytanie nr 11 dotyczy Załącznika nr 4 

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary 

umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypad-

ków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ogranicze-

niami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością 

wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, 

brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać serwis.  

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści § wzoru umowy 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

Pytanie nr 12 dotyczy Załącznika nr 4 

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że odstąpie-

nie od umowy będzie zasadne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóź-

nień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eks-

portowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykona-

nia umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem 

lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać serwis.  

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

Pytanie nr 13  

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji w wersji elektronicznej. 

Odpowiedź: Dokumenty zostały wysłane e-mailem. 

 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert tj: 

 

Nowy termin składania ofert: 20.06.2022r godz: 10:00 
Nowy termin otwarcia ofert ofert : 20.06.2022r godz: 11:00 
Okres związania ofertą do dnia: 19.07.2022r 

 

UWAGA!!! 

Powyższe  wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na zaoferowany przedmiot 

zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 

zamówienia. 
 

 

 

 

Z poważaniem 

 


