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O D P O W I E D Z I 
na zapytania do treści SWZ 

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ul. Reymonta 8 w odpowiedzi  

na n/w pytania do specyfikacji w trybie podstawowym, bez negocjacji pn.  Zakup wraz z dostawą aparatu 

do znieczuleń, udziela następujących wyjaśnień:  

1 Pytanie – III Respirator Anestetyczny: 

18. Czy Zamawiający dopuści i przyzna punkty za parametr lepszy niż wymagany – zakres regulacji PEEP 4-30 cm H2O? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

2 Pytanie – X Monitor: 

9. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor ze sterowaniem poprzez pokrętło i ekran dotykowy z uproszczonym 

panelem przycisków na obudowie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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3 Pytanie – XV Pozostałe: 

6. Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o pomiar stresu operacyjnego wyrażonego jako 

monitorowanie odpowiedzi pacjentów na bodźce chirurgiczne i leki przeciwbólowe w warunkach 

znieczulenia ogólnego – pomiar z czujnika saturacji bez dodatkowych elementów zużywalnych? 

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do pytania, jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z póżn. 

zm.) poprawia treść opisu przedmiotu zamówienia określonego w pkt. XV poz. 6 załącznika nr 1  do 

umowy na: 

„Możliwość rozbudowy o pomiar stresu operacyjnego wyrażonego jako monitorowanie odpowiedzi 

pacjentów na bodźce chirurgiczne i leki przeciwbólowe w warunkach znieczulenia ogólnego – pomiar z 

czujnika saturacji bez dodatkowych elementów zużywalnych.” 

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do umowy.  

4 Pytanie – VI Parownik: 

Pkt 3. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania bez parownika na wyposażeniu? 

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do pytania, jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z póżn. 

zm.) wykreśla z treści opisu przedmiotu zamówienia  w pkt. VI poz. 3 w załączniku nr 1  do umowy. 

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 1 do umowy. 

5 Pytanie – dot. wzoru umowy § 4 ust. 9: 

Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów 

niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości 

świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi 

i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z 

zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych 

za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę 

odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu umowy: „Jeśli Wykonawca nie dokona 

naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 6, lub jeśli po usunięciu usterki lub awarii przedmiot umowy 

nadal nie będzie w pełni sprawny, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia naprawy wraz z kosztami 

ewentualnego transportu w obie strony innemu, autoryzowanemu podmiotowi producenta, na koszt 

wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zachowuje uprawnienia przysługujące mu w ramach umowy i 

udzielonej gwarancji.”. 

Odpowiedź:   Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

6 Pytanie – dot. wzoru umowy § 4 ust. 2: 



 

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych wad i awarii 

aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu 

przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.  

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej 

przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w 

następujący sposób: 

,,Gwarancją nie są objęte: 

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: 

  eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się 

Zamawiającego do instrukcji obsługi, 

  samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 

Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 

   Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,  

  uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły 

wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych 

zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

7 Pytanie – dot. wzoru umowy § 6 ust. 1: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w ust.1 do:  

- 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy (określonej w par.2 ust. 1 niniejszej umowy) za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki w dostawie?  

- 10% wartości brutto przedmiotu umowy (określonej w par. 2 ust. 1 niniejszej umowy) za odstąpienie od umowy z 

przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

8 Pytanie – dot. wzoru umowy § 6 ust. 7: 

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym 

również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie obowiązku pisemnego wezwania 

Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie: 

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia  naruszenia pod rygorem 

rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”. 

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

9 Pytanie – dot. wzoru umowy § 9: 



 

W związku z ogłoszonym stanem pandemii na świecie oraz epidemii w kraju, a także dynamicznie 

rozwijającą się sytuacją czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do par. 9 następujących punktów:   

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, 

nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: 

klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, 

stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.  

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o 

czas trwania siły wyższej.  

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie 

wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły 

wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą 

współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie 

możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo 

zaistnienia okoliczności siły wyższej. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

sprawę prowadzi: Agnieszka Kormanek – Główny specjalista ds. zamówień publicznych, tel.: 77 441 77 63 
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