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WSZ-EP-49/2021/344/2022  

 
 

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/ 
 strona internetowa prowadzonego postępowania  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego  w trybie podstawowym bez 
negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa aparatury, 
urządzeń i innych wyrobów medycznych”,  nr sprawy WSZ-EP-49/2021  

 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 15 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej 
dalej „SWZ”.  

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Treść pytania nr 1:   
Prosimy o odstąpienie od, określonego w  części XIX SWZ pkt 1 ppkt a, wymogu: „przyporządkowania 
miejsca (strony) dokumentu poświadczającego do parametru (funkcji) produktu, którego dotyczy 
przez opis tego parametru zgodnie z punktami……..”. Ponieważ oferta jest składna w formie 
elektronicznej oznaczenie dokumentów, przyporządkowanie ich miejsca do parametru jest znacznie 
utrudnione lub nawet niemożliwe, niemożliwe jest też ponumerowanie stron. Przypominamy, że 
zgodnie z u. Pzp. Zamawiający może wymagać od Wykonawców tylko tego co jest niezbędne dla 
przeprowadzenia postępowania, a wskazane wyżej dokumenty są wystarczające do dokonania oceny 
ofert bez żadnych dodatkowych adnotacji. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający odstępuje od wymogu przyporządkowania miejsca (strony) dokumentu 
poświadczającego do parametru (funkcji) produktu, którego dotyczy przez opis tego parametru 
zgodnie z punktami wskazanymi w Załącznikach nr 2.1-2.8 do SWZ do danego Pakietu, ale zaleca aby 
opisy produktów i złożone materiały oraz dokumenty Wykonawca sporządził w powyższy sposób.                  
W związku z tym Zamawiający zmienia wymagania dotyczące oferowanej aparatury/urządzenia, 
określone w rozdziale XIX w ust. 1 podpunkt a) SWZ. Zmiana treści SWZ zostanie zamieszczona na 
stronie prowadzonego postępowania. 
 
Treść pytania nr 2:   
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.  
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Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający potwierdza, że przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych 
umów na poszczególne pakiety. 
 
Treść pytania nr 3:   
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 projektu umowy do faktu, iż zamówienie zostało podzielone na 
zadania, a zatem postanowienia dotyczące ceny, odstąpienia od umowy, terminów realizacji, 
gwarancji, kar umownych czy podwykonawców powinny odnosić się wyłącznie do danego zadania. 
Prosimy także o potwierdzenie, że na każdy pakiet będzie podpisywany odrębny protokół odbioru. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych 
umów na poszczególne pakiety. Na każdy pakiet będzie podpisywany odrębny protokół odbioru. 
 
Treść pytania nr 4:   
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w razie wyboru oferty Wykonawcy tylko na część zadań, 
lub w razie podjęcia przez Zamawiającego decyzji o podpisaniu umów na każdy z pakietów z osobna, 
z wzoru umowy zostaną wykreślone informacje dotyczące pakietów, których nie obejmuje umowa. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający potwierdza, że z treści zawieranej umowy zostaną wykreślone informacje dotyczące 
pakietów, których dana umowa nie będzie obejmować. 
 
Treść pytania nr 5:   
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 Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 

Treść pytania nr 6:   
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie sformułowania użytego w § 4 ust. 4 projektu umowy. 
Zamawiający wskazał, iż „Strony sporządzą protokół odbioru, uruchomienia  
i oddania do eksploatacji przedmiotu umowy, wykonanych prac oraz poprawności działania”. Czy w 
związku z tym Zamawiający przewiduje podpisanie przez Strony jednego dokumentu, w którym 
potwierdzony zostanie fakt dostawy sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, montażu 
oraz uruchomienia urządzenia? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający przewiduje dwa protokoły będące podstawą odbioru: 
- jeden, o którym mowa w paragrafie 4 ust. 4, tzn. odbioru, uruchomienia i oddania do eksploatacji 
przedmiotu umowy, wykonanych prac i poprawności działania, 
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- drugi, o którym mowa w paragraf 4 ust. 6. 
Oba protokoły stanowią podstawę do wystawienia faktury, jak zapisano w paragrafie 4 ust. 7 
Projektowanych postanowień umowy. 
 
Treść pytania nr 7:   
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie sformułowania użytego w § 4 ust 6 projektu umowy. 
Zamawiający przewiduje, iż z zakresu szkolenia Wykonawca sporządzi protokół będący podstawą 
odbioru. Czy jest to ten sam protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 4 projektu umowy? 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający przewiduje dwa protokoły będące podstawą odbioru: 
- jeden, o którym mowa w paragrafie 4 ust. 4, tzn. odbioru, uruchomienia i oddania do eksploatacji 
przedmiotu umowy, wykonanych prac i poprawności działania, 
- drugi, o którym mowa w paragraf 4 ust. 6. 
Oba protokoły stanowią podstawę do wystawienia faktury, jak zapisano w paragrafie 4 ust. 7 
Projektowanych postanowień umowy. 
 
Treść pytania nr 8:   
W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze, 
prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 8 projektowanych postanowień umowy poprzez 
nadanie mu brzmienia: „Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku wskazanego przez 
Wykonawcę na fakturze VAT”.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. Jednocześnie 
zamawiający zwraca uwagę, że par. 4 ust. 8, do którego odwołuje się Wykonawca, nie dotyczy dnia 
zapłaty lecz obowiązku dostarczenia kart gwarancyjnych i innych dokumentów dot. urządzeń. 
 
Treść pytania nr 9:   
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie gwarancji dostępności części zamiennych do 
okresu 5 lat  licząc od daty dostawy. 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. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych dla Pakietu 1                    
do min. 5 lat od daty dostawy. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 4 do SWZ 
– Projektowane postanowienia umowy w paragrafie 5 ust. 4 pkt 3). Zmodyfikowany Załącznik nr 4 do 
SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania. 
 
Treść pytania nr 10:   
Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć pojęcie; „..i innych..” zawarte w § 5 ust. 4 pkt 5 wzoru 
umowy, w treści postanowienia: „Wykonawca ponosi wszystkie koszty ewentualnych czynności 
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serwisowych, konserwacyjnych i innych koniecznych do zachowania uprawnień z tytułu gwarancji i 
rękojmi”. Jakie inne czynności ma tu na myśli Zamawiający. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający informuje, że pojęcie "i innych" zawarte w par. 5 ust. 4 pkt 5) projektowanych 
postanowień umowy należy rozumieć w ten sposób, że dotyczy ono niemożliwych na ten moment 
do przewidzenia kosztów, jakie mogą się okazać konieczne do zachowania uprawnień z gwarancji i 
rękojmi. 

Treść pytania nr 11:   
Prosimy Zamawiającego o zastąpienie sformułowania „w przypadku opóźnienia” określonego                           
w § 5 ust 9 projektu umowy sformułowaniem „w przypadku zwłoki”.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść zapisów 
Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w paragrafie 5 ust. 9. Zmodyfikowany 
Załącznik nr 4 do SWZ zostanie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania. 
 

Treść pytania nr 12:   
Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu zawartego w § 6 ust. 2 wzoru umowy na następujący: 
„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z 
pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 10 dni od daty jej otrzymania”. 
Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej 
ceny. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust. 2 Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane 
postanowienia na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez 
sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty do 10 dni od 
daty jej otrzymania przez Wykonawcę. Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może 
potrącić z należności Wykonawcy, jeżeli zapłata kary umownej nie będzie dokonana w terminie 
określonym w zdaniu pierwszym”. Zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SWZ zostanie zamieszczony na 
stronie prowadzonego postępowania. 
 

Treść pytania nr 13: 
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 wysokości kary 
określonej w §6 ust. 1. pkt 1 wzoru umowy z 1% na 0,5 %.    
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 

 
Treść pytania nr 14:   
Prosimy o zmianę treści §6 ust. 5. pkt a i e wzoru umowy, poprzez dopisanie, iż prawo do 
rozwiązania umowy będzie przysługiwać w przypadku gdy Wykonawca nie zaprzestanie naruszeń po 
wezwaniu zamawiającego i upływie wskazanego w wezwaniu terminu na ich zaprzestanie. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
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Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 

Treść pytania nr 15:   
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu oferty dla Pakietu 1 „kosztu 
finansowania płatności ratalnej”, jako osobnej pozycji, co umożliwi zastosowanie w zakresie 
finansowania stawki VAT „zw.” i obniży w tym zakresie koszt oferty o 8% lub 23%. Finansowanie jako 
odrębna usługa, zgodnie z interpretacją podatkową otrzymaną przez Wykonawcę od Ministerstwa 
Finansów jest zwolnione z podatku VAT. Z tożsamej  przyczyny prosimy również o dodanie w § 2 ust. 
1 wzoru umowy dla Pakietu 1 „kosztu finansowania płatności ratalnej”, jako osobnej pozycji w 
ramach wynagrodzenia. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający informuje, że zmienia sposób finansowania w zakresie  Pakietu 1 - Tor wizyjny                           
z zestawem laparoskopowo-urologicznym, poprzez zastąpienie płatności ratalnej jednorazową 
płatnością. W związku z tym Zamawiający nie wyodrębnia w dokumentach zamówienia „kosztu 
finansowania płatności ratalnej”. Ze względu na zmianę finansowania zamówienia w zakresie                                   
Pakietu 1, Zamawiający zmienia treść SWZ w rozdziale V. ust. 7 oraz wykreśla w Załączniku nr 4 do 
SWZ – Projektowane postanowienia § 2 „WARUNKI PŁATNOŚCI - PAKIET 1 TOR WIZYJNY                                
Z ZESTAWEM LAPAROSKOPOWO-UROLOGICZNYM”. Zmiana treści SWZ oraz Zmodyfikowany 
Załącznik nr 4 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania. 
 

Treść pytania nr 16:   
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 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia 
kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny” 
W przypadku jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż wskazany powyżej 30-sto dniowy 
termin opóźnienia , prosimy o jego wskazanie. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 

Treść pytania nr 17:   
W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania 
wątpliwości co do intencji Stron na wypadek uznania postanowień umowy za nieważne lub 
nieskuteczne,  prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów, 
stanowiących standardowe rozwiązanie przyjęte w obrocie gospodarczym: 

„Klauzula salwatoryjna 

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa 
lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego 
lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy 
zachowują pełną moc i skuteczność.  
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2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na 
mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które 
wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze 
dla każdej ze Stron. 

3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni 
skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną 
wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu 
umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej Wykonawcy przez Zamawiającego z 
tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.” 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 

Treść pytania nr 18:   
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. 78 § 2 kodeksu 
cywilnego równa jest formie pisemnej.  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 

Treść pytania nr 19:   
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 Zamawiającego:  
Nie dotyczy. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne bądź  
ewentualnych jej zmian w formie elektronicznej.   

Treść pytania nr 20:   
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  
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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 Zamawiającego:  
Nie dotyczy. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie 
elektronicznej.   

Treść pytania nr 21:   
W razie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej prosimy  
o wykreślenie rozdziału III 2.2 ogłoszenia, rozdziału XX pkt 4 SWZ oraz §9 ust. 1 i §11 ust. 5 
projektowanych postanowień umowy i wprowadzenie w ich miejsce do projektu umowy 
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 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: 
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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 Zamawiającego:  
Nie dotyczy. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie 
elektronicznej. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż ogłoszenie o zamówieniu nie zawiera 
rozdziału III 2.2, natomiast w projektowanych postanowieniach umowy nie występują postanowienia 
oznaczone jako §9 ust. 1 i §11 ust. 5, o których wykreślenie Wykonawca wnosi i zamiast których prosi 
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o wprowadzenie ww. postanowień.  W SWZ w rozdziale XX nie występuje pkt 4. Wobec tego 
Zamawiający nie ma możliwości odnieść się do wniosku Wykonawcy. 

Treść pytania nr 22:   
W przypadku braku zgody na elektroniczną formę umowy, ze względu na sytuację epidemiologiczną 
prosimy o zgodę na korespondencyjny tryb podpisania umowy.  

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na korespondencyjny tryb podpisania umowy. 

Treść pytania nr 23:   
Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy Zamawiającego o dodanie katalogu 
dopuszczalnych zmian umowy. Proponujemy dodanie do projektowanych postanowień umownych 
odrębnego § o następującej treści:   
 
„ 1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:  
 zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 
 zmiany sposobu/terminów płatności; 
 zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
 zmiany numeru konta bankowego; 

 zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, 
sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie 
zwiększeniu; 

 zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 
aktualnego stanu prawnego; 

 nastąpienia zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, 
przejęć, itp.).” 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 

Treść pytania nr 24:   
Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem COVID-19 proszę o dodanie do 
projektowanych postanowień umowy odrębnego § poświęconego klauzuli siły wyższej:  
                                                                                        „§…. 
                                                                                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;  
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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 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 Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 25:   
Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie 
internetowej Zamawiającego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz 
informacja dodatkowa) za ostatni pełny rok sprawozdawczy. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający informuje, że zmienia sposób finansowania w zakresie  Pakietu 1 - Tor wizyjny                           
z zestawem laparoskopowo-urologicznym, poprzez zastąpienie płatności ratalnej jednorazową 
płatnością. W związku z tym Zamawiający nie udostępnia na stronie prowadzonego postępowania 
sprawozdania  finansowego. 
 
Treść pytania nr 26:   
Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań 
Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
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Zamawiający potwierdza, że każdorazowo będzie zamieszczał modyfikacje projektowanych 
postanowień umowy na stronie prowadzonego postępowania.   

 
Treść pytania nr 27:   
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 Zamawiającego:  
Zamawiający informuje, że zmienia sposób finansowania w zakresie  Pakietu 1 - Tor wizyjny                           
z zestawem laparoskopowo-urologicznym, poprzez zastąpienie płatności ratalnej jednorazową 
płatnością. W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 
 
Treść pytania nr 28:   
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 Zamawiającego:  
Zamawiający informuje, że zmienia sposób finansowania w zakresie  Pakietu 1 - Tor wizyjny                           
z zestawem laparoskopowo-urologicznym, poprzez zastąpienie płatności ratalnej jednorazową 
płatnością. W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

Treść pytania nr 29:   
W nawiązaniu do  poprzedniego pytania zwracamy się również z prośbą o wyrażenie zgody na 
zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający informuje, że zmienia sposób finansowania w zakresie  Pakietu 1 - Tor wizyjny                           
z zestawem laparoskopowo-urologicznym, poprzez zastąpienie płatności ratalnej jednorazową 
płatnością. W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Treść pytania nr 30:   
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 Zamawiającego:  
Zamawiający informuje, że zmienia sposób finansowania w zakresie  Pakietu 1 - Tor wizyjny                           
z zestawem laparoskopowo-urologicznym, poprzez zastąpienie płatności ratalnej jednorazową 
płatnością. W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Treść pytania nr 31:   
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczeń. 
Odpowiedź Zamawiającego:  
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Zamawiający informuje, że zmienia sposób finansowania w zakresie  Pakietu 1 - Tor wizyjny                           
z zestawem laparoskopowo-urologicznym, poprzez zastąpienie płatności ratalnej jednorazową 
płatnością. Zamawiający nie potwierdza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 

Treść pytania nr 32:   
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 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 Zamawiającego:  
Zamawiający informuje, że zmienia sposób finansowania w zakresie  Pakietu 1 - Tor wizyjny                           
z zestawem laparoskopowo-urologicznym, poprzez zastąpienie płatności ratalnej jednorazową 
płatnością. W związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Treść pytania nr 33:   
Zgodnie z częścią XV, pkt 1 SWZ cena oferty brutto musi zawierać m.in. koszty ubezpieczenia, w 
związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma tu na myśli ubezpieczenie 
sprzętu  na czas dostawy i transportu (do momentu przekazania sprzętu Zamawiającemu). Jeżeli 
Zamawiającemu chodzi o inny rodzaj ubezpieczenia, prosimy o określenie jego rodzaju, zakresu oraz 
wskazanie na jaki okres czasu ma zostać zawarte.   
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający zwraca uwagę, że pkt 1 rozdziału XV SWZ nie dotyczy ceny oferty, lecz podstaw 
wykluczenia. W związku z tym Zamawiający nie może odnieść się do powyższego pytania.  

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla 
wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.  


		2022-03-09T11:53:42+0100




