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Dot.: zapytania ofertowego na: „Dostawę aparatu do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem” do Szpitala 
Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi Sp. z o.o. (Numer postępowania: 01/2021). 

 
 

ZMIANA  TERMINU  SKŁADANIA  OFERT 
 
Zgodnie z rozdz. VII pkt 10 zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 

20.12.2021r. do godz. 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2021r. o godz. 15:15.  
 
 

ODPOWIEDZI  NA PYTANIA  DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły od Wykonawców Zamawiający wyjaśnia: 
 

1. Pytanie: (Dot. wzoru umowy - par. 5 ust. 3) W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. 
Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 10%. 
W związku z tym, prosimy o obniżenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu. 
Odpowiedź: Zamawiający w par. 5 ust. 3 wyraża zgodę na obniżenie kar umownych do 10%.  
 

2. Pytanie: (Dot. wzoru umowy - par. 5 ust. 2) Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym 
i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje 
wprowadzenie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym 
terminie, przez dodanie zapisu: 
,,Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem 
odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy min. 14 dniowy  termin”. 
Taka konstrukcja chroni  interes Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w par. 5 ust. 2 powyższego zapisu. 
 

3. Pytanie: (Dot. wzoru umowy - par. 5 ust. 7) Zwracamy uwagę, że limitu kar ustalony na poziomie 50% może 
prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów 
Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą 
prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady 
proporcjonalności. Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łączną maksymalną wysokość 
kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco 
wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie 50% wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego 
postanowienia. W związku z tym, proponujemy określenie limitu kar umownych do wysokości 20 % wartości 
netto ceny określonej w § 3 ust. 1 umowy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą 
wycenę oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Szpital nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. Jednakże w par. 5 ust. 7 wyraża zgodę na zmianę limitu kar umownych do 
wysokości 20 % wartości netto umowy, określonej w par. 3 ust. 2 umowy. 
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4. Pytanie: (Dot. wzoru umowy - par. 6 ust. 1) 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 wyłączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej 
przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu: 
„Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z: 
a) niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją 
użytkowania lub najnowszą instrukcją serwisową; 
b) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób 
trzecich i wywołane nimi wady; 
c) jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian 
konstrukcyjnych; 
d) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.), 
e) normalnego zużycia rzeczy.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zapisu do umowy jako par. 6 ust. 8. 
 

5. Pytanie: (Dot. wzoru umowy - par. 6 ust. 2) Wnosimy o wydłużenie terminu do 21 dni. Dotrzymanie 
wymaganego terminu może okazać się logistycznie niemożliwe w tak krótkim czasie. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wymiany sprzętu na nowy do 21 dni. 
 

6. Pytanie: (Dot. wzoru umowy - par. 6 ust. 3) Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu w taki sposób, 
aby czas przystąpienia do napraw gwarancyjny wynosił 48 godzin (dotyczy dni roboczych) ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia Wykonawcy do napraw 
gwarancyjnych do 48 godzin (dotyczy dni roboczych) od momentu zgłoszenia. 
 

7. Pytanie: (Dot. wzoru umowy - par 6 ust. 4) Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy 
konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas 
importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego 
w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 2 dni roboczych. W związku z powyższym 
czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części 
zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza 
UE? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 4 dni roboczych w przypadku 
konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności 
sprowadzenia części zamiennych spoza UE. 
 

8. Pytanie: (Dot. wzoru umowy - par. 6 ust. 4) Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe 
zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie 
przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas 
przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:  
„Czas trwania naprawy gwarancyjnej ponad terminy określone w umowie, powoduje przedłużenie okresu 
gwarancji o całkowity okres niesprawności sprzętu.”  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

9. Pytanie: (Dot. wzoru umowy - par. 6 ust. 5) Czy Zamawiający wydłuży termin na wstawienie urządzenia 
zastępczego w przypadku naprawy wydłużających się ponad 7 dni roboczych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

10. Pytanie: (Dot. wzoru umowy - par. 6 ust. 6) Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną 
do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi 
w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i 
dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie 
zdania  i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi 
zostaje wyłączone: 
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,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego 
dotyczące rękojmi”. 
Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach 
określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku 
wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu 
na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi 
wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym 
przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku 
z  tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi 
dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego 
zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

11. Pytanie: (Dot. wzoru umowy - par. 6 ust. 7) W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. 
Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki  
W związku z tym, prosimy o obniżenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu. 
Odpowiedź: Zamawiający w par. 6 ust. 7 wyraża zgodę na obniżenie kar umownych do 0,2% wartości 
brutto umowy za każdy dzień zwłoki.  
 

12. Pytanie: (Dot. Załącznika nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Prosimy o doprecyzowanie jakiego 
typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie 
wymagał Zamawiający. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza typu AGA. 

 
 

13. Pytanie: (Dot. Załącznika nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Prosimy o doprecyzowanie jakiego 
typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych: AGSS AGA , AGSS DIN II (Draeger), inny niewymieniony, będzie 
wymagał Zamawiający. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wtyków odciągu gazów poanestetycznych typu AGA. 
 

14. Pytanie: (Dot. Załącznika nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Prosimy o doprecyzowanie jakiego 
typu wlewu parownika do sevofluranu: QF Abbvie czy STS Baxter, będzie wymagał Zamawiający. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wlewu parownika do sevofluranu typu STS Baxter. 
 

15. Pytanie: (Dot. Załącznika nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Prosimy o doprecyzowanie jakiego 
typu przetworników krwawego ciśnienia: Edwards, BD, Abbott, Utah, B.Braun, inne niewymienione, będzie 
wymagał Zamawiający. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga przetworników krwawego ciśnienia typu Edwards, BD. 
 
W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania Zamawiający modyfikuje wzór umowy (załącznik nr 4 
do zapytania ofertowego). Wzór umowy po modyfikacji stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
 

Prezes Zarządu 
Dyrektor Szpitala 

/-/ dr Mateusz Kuzdak 
 

Członek Zarządu 
Dyrektor ds. Rozwoju Szpitala 

/-/ Robert Kacprzak 

 

 


