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Do wiadomości wszystkich zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem 

 

Dotyczy postępowania nr 13/ZP/2022 

 

 Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje 

o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań),  dotyczących prowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem 

13/ZP/2022, którego przedmiotem jest: „Dostawa preparatów i sprzętu do leczenia żywieniowego drogą 

przewodu pokarmowego, mleka dla wcześniaków i niemowląt”. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 

ustawy p.z.p udziela wyjaśnień dotyczących SWZ o następującej treści: 

 

Pytanie nr 1 

Zał. nr 1a do SWZ. Wykonawca w ramach części 2 – produkty żywieniowe dojelitowe do podaży przez 

pompę, zobowiązany jest do użyczenia Zamawiającemu bez dodatkowej opłaty pomp żywieniowych do 

podaży preparatów żywienia dojelitowego w ilości 18 sztuk + 2 sztuki w przypadku wystąpienia 

dodatkowego zapotrzebowania przez Zamawiającego (możliwość wykorzystywania łącznie do 20 sztuk 

pomp) na okres obowiązywania umowy. Użyczone pompy muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 

2021 rok, sprawne technicznie, spełniające wymogi przewidziane ustawą o wyrobach medycznych oraz 

posiadające wymagane atesty, certyfikaty, zezwolenia i znaki jakości wymagane na terytorium Polski.”  

Mając na względzie fakt, że wszystkie koszty związane z użytkowaniem pomp do podaży produktów do 

żywienia dojelitowego ponosi Wykonawca, wnosimy o zniesienie wymagania daty produkcji tych pomp 

„… nie starsze niż 2021 r.”, gdyż żywotność tych pomp jest znakomicie dłuższa niż okres trwania 

Umowy (tj. 12 miesięcy) a dodatkowo powołane wymaganie, spowoduje zwiększenie kosztów oferty i w 

konsekwencji Umowy. Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że aktualnie używają Państwo 

pomp wyprodukowanych w 2018 r., lub wczesnej, a wymiana pomp wpłynie niewątpliwie na wartość 

złożonej oferty. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. Zamawiający nadmienia, 

że w chwili obecnej posiada w użyczeniu 17 szt. pomp do żywienia dojelitowego, z czego 15 szt. 

jest wyprodukowana w 2014 r., 1 szt. w 2016 r. oraz 1 szt. w 2020 r. Pompy te są w większości 

wyeksploatowane.  

  

Pytanie nr 2 

Projektowane postanowienia umowy § 7a ust. 1 pkt e. Wykonawca zagwarantuje przeglądy serwisowe 

użyczonych pomp jeden raz w trakcietrwania umowy. Przekazanie pomp do serwisu celem przeglądu 

oraz z serwisu po dokonanymprzeglądzie zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym 

z wyszczególnieniem numerów seryjnych przekazanych pomp, wszelkie koszty z tym związane ponosi 

Wykonawca.” 

Mając na względzie fakt, że pompy do podaży produktów do żywienia dojelitowego nie wymagają 

przeglądów raz na 12 miesięcy a jak przewiduje producent co 24 lub nawet 36 miesięcy przy założeniu, 

że podtrzymają Państwo wymaganie wstawienia pomp fabrycznienowych i dodatkowo, umowa ma być 

zawarta na okres 12 miesięcy, wnosimy o zmianę powołanego zapisu, na: „… e) Wykonawca 

zagwarantuje przeglądy serwisowe użyczonych pomp zgodnie z wymaganiami producenta. Przekazanie 

pomp do serwisu celem przeglądu oraz z serwisu po dokonanym przeglądzie zostanie potwierdzone 
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protokołem zdawczo-odbiorczym z wyszczególnieniem numerów seryjnych przekazanych pomp, 

wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.” 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i tym samym zmienia zapis w załaczniku nr 4 do 

SWZ stanowiącym projektowane postanowienia umowy w § 7a ust. 1 pkt e) dotyczący 

częstotliwośći przeglądu użyczonych pomp. 

Jest:  

§ 7a ust. 1 pkt e) Wykonawca zagwarantuje przeglądy serwisowe użyczonych pomp jeden raz w trakcie 

trwania umowy. Przekazanie pomp do serwisu celem przeglądu oraz z serwisu po dokonanym 

przeglądzie zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym z wyszczególnieniem numerów 

seryjnych przekazanych pomp, wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

 

Powinno być: 

§ 7a ust. 1 pkt e) Wykonawca zagwarantuje przeglądy serwisowe użyczonych pomp zgodnie z 

wymaganiami producenta. Przekazanie pomp do serwisu celem przeglądu oraz z serwisu po 

dokonanym przeglądzie zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym z wyszczególnieniem 

numerów seryjnych przekazanych pomp, wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

 

Pytanie nr 3 

Projektowane postanowienia umowy § 9. 1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Wykonawca zobowiązuje sięzapłacić zamawiającemu karę umowną: 

1) w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego towaru w wypadku zwłoki – za każdyrozpoczęty 

dzień zwłoki, 

2) w wysokości 10% wartości brutto reklamowanego towaru w przypadku nie dokonania obowiązków 

reklamacyjnych, zgodnie z § 8 ust. 2 i 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

3) w wysokości 350 zł - w przypadku braku realizacji obowiązku wskazanego w § 7a ust. 1a, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie pomp – dotyczy wyłącznie części nr 2.  

3a) w wysokości 150 zł - w przypadku braku realizacji obowiązku wskazanego w § 7a ust. 1h, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu pompy zamiennej – dotyczy wyłącznie części nr 2.  

4) w wysokości 20% wartości brutto umowy wskazanej, w § 4 ust. 1 pkt 1) i/lub 2) itd., w przypadku 

wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.” 

 Mając na względzie równość stron Umowy oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji wnosimy 

o zmniejszenie wysokości kar oraz zasad ich naliczania, jakie Zamawiający zastrzegł w powołanych 

powyżej zapisach, jak poniżej: „… § 9. 1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zamawiającemu karę umowną:  

1) w wysokości 2% wartości brutto niedostarczonego towaru w wypadku zwłoki z winy leżącej 

tylko i wyłącznie po stronie Wykonawcy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

2) w wysokości 2% wartości brutto reklamowanego towaru w przypadku nie dokonania obowiązków 

reklamacyjnych, zgodnie z § 8 ust. 2 i 3, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

3) w wysokości 50 zł - w przypadku braku realizacji obowiązku wskazanego w § 7a ust. 1a, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie pomp – dotyczy wyłącznie części nr 2. 3a) w wysokości 50 zł – 

w przypadku braku realizacji obowiązku wskazanego w § 7a ust. 1h, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

w dostarczeniu pompy zamiennej – dotyczy wyłącznie części nr 2.  

4) w wysokości 5% wartości pozostałej do realizacji umowy., w przypadku wypowiedzenia przez 

Zamawiającego umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada tylko i wyłącznie Wykonawca.” 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 4 

Projektowane postanowienia umowy § 9 ust. 6. Zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia umowy 

ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia powtarzających się wad jakościowych 

dostarczanych towarów np. Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy 

lub sprzeczny z umową, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania, 

wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, po którego upływie, Zamawiający uprawniony 
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będzie do odstąpienia od umowy. Wypowiedzenie winno zostać dokonane najpóźniej w terminie 21 dni 

o dnia stwierdzenia powtarzających się wad jakościowych, na piśmie pod rygorem nieważności oraz 

winno zawierać uzasadnienie. Wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego poprzedzone zostanie 

wezwaniem Wykonawcy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami.” 

Mając na względzie fakt,  że Zamawiający zastrzegł możliwość wypowiedzenia Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym oraz mając na względzie powołane powyżej zapisy Umowy, wnosimy o precyzyjne 

dookreślenie tych zasad a w szczególności dotyczących „wad jakościowych dostarczanych towarów, 

realizacja w sposób wadliwy oraz realizacja sprzeczna z Umową. 

Odpowiedź: Zobowiązania Wykonawcy dotyczące prawidłowego realizowania umowy zostały 

szczegółowo określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ pkt. 4, 7 i 8 oraz w § 8 

załacznika nr 4 do SWZ stanowiącym projektowane postanowienia umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządzono w 1 egz.: 

1. adresat (strona postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/611755) 

2. a/a 

Sporządził: Paulina Trojanowska 

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl 


