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WSZ-EP-49/2021/332/2022  

 
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 3 

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: 

Dotyczy: Pakiet  1 – Tor wizyjny z zestawem laparoskopowo-urologicznym wraz z montażem                                        
i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - 1 zestaw 

Treść pytania nr 1:   
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sprzętu medycznego, jeżeli w trakcie realizacji 
umowy, okaże się, że zaproponowany model nie jest już dostępny na rynku (został wycofany z 
produkcji), pod warunkiem, że Wykonawca zaproponuje model o parametrach nie gorszych niż 
zaproponowane w ofercie oraz w takiej samej cenie?  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ. 
 
Treść pytania nr 2:   
Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz na obecną sytuację wynikającą                          
z pandemii COVID-19 oraz światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym 
obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie 
terminu dostawy dla Zadania nr 1 do 8 tygodni od daty podpisania umowy?  
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do maksymalnie 56 dni dla wszystkich 
Pakietów. W związku z tym Zamawiający zmienia treść zapisów SWZ, Załącznika nr 1 do SWZ – 
Formularz oferty w punkcie 5 oraz Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy                    
w paragrafie 3 oraz w paragrafie 4 ust. 1. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowane załączniki do SWZ 
zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania. 
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Treść pytania nr 3:   
Czy ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i 
cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi 
technologicznie odpowiednikami, Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części 
zamiennych do 5 lat?  
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. 
 

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

 

 


		2022-03-09T11:47:53+0100




