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Nr postępowania SZP-332-38PN/2019                                      Olsztyn, dnia 06-05-2019r. 
 

Dotyczy postępowania przetargowego: Autoryzowany serwis pogwarancyjny 

specjalistycznej aparatury medycznej 

 

      Na podstawie art. 38  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 
2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Tekst jedn. Dz. U.z 2018r.  poz. nr 1986 z p. zm.)  Zamawiający, Wojewódzki 
Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie wyjasnia zapisy  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
/SIWZ/.    
 
Pytania część I. 
Nr 1. Dot. projektu umowy  
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody 
rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na 
uzupełnienie umowy nową następująca treścią:  „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej 
Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich 
utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §777umowy.” 
Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż 
celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, 
który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. 
Nr. 2. Dot. projektu umowy  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto 
umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie 
ewentualnego ryzyka kontraktowego  i uwzględnienie go w treści oferty. 
Nr. 3. Dot. projektu umowy § 7 ust. I pkt. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wyrskości kary umownej do 0,2% wartości umownej danej usługi 
netto, za każdy nieuzasadniony dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy 
Nr 5. Dot. projektu umowy  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne części 
zamiennych służących do napraw?   
Odpowiedz ad. pytania cześć I nr 1, 2, 3, 4, 5 – podtrzymuje się zapisy w SIWZ. 

 
 
Pytania część II. 
Nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym i cenowym wyłącznie tych 
pakietów, na które będzie składana oferta? 
Nr 2.W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur 
elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w 
zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania 
elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie adresu e-
mail, na który Wykonawca może przesyłać fakturę w formie elektronicznej. 
Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o nadanie im tym 
samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu.  
Odpowiedz ad. pytania cześć II,  nr 1 – W formularzu ofertowym i cenowym należy załączyć  te części 
zamówienia, na które będzie składana oferta. 
Odpowiedz ad. pytania cześć II nr 2 -  Zad. od 1 do 31. Do ust. 6 w par. 3 dodaje się zapis o treści: 
„Fakturę należy przesłać listownie na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej za 
pośrednictwem ogólnodostępnej platformy elektronicznego fakturowania zgodnie z  ustawą z dnia 09 
listopada 2018r O elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (2), ( Dz. U. z 2018r poz. 
2191.)” 
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Pytania część III. 
Dotyczy zadania nr 31: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przegląd techniczny pozycji nr 7 i 8 przeprowadzać w serwisie Wykonawcy? 

Takie rozwiązanie znacznie obniży cenę usługi. W razie potrzeby, na czas przeglądu Wykonawca zapewni 

urządzenie zastępcze i zorganizuje transport urządzeń.  

Odpowiedz ad. pytania cześć III. Zamawiający wyraża zgodę, aby przegląd techniczny pozycji nr 7 i 8 zad. nr 
31 przeprowadzać w serwisie Wykonawcy.  

 
 
Pytania część IV. 

1. Prosimy o potwierdzenie, czy zgodnie z obowiązkiem jaki nakłada Ustawa o Wyrobach Medycznych, 
Zamawiający wymaga potwierdzenia w składanej ofercie, że Oferent spełnia warunki określone w Art. 90 
ust. 5 ustawy z dnia 20 Maja 2010 roku o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211, z 2018r. 
poz. 650), z chwilą złożenia oferty? 

2. Czy zgodnie z obowiązkiem jaki nakłada Ustawa o Wyrobach Medycznych Art. 90 Ust. 3 ustawy z dnia 
20 Maja 2010 roku o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211, z 2018r. poz. 650), Zamawiający 
wymaga  aby do przeglądu okresowego użyte zostały oryginalne części zamienne lub zużywalne 
określone przez wytwórcę wyrobu – producenta oraz instrukcję obsługi? 

3. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia w składanej ofercie posiadania autoryzacji producenta na 
serwis urządzeń będących przedmiotem przeglądu? 

4. Czy zgodnie z obowiązkiem jaki nakłada Ustawa o Wyrobach Medycznych Art. 90 Ust. 4 ustawy z dnia 
20 Maja 2010 roku o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211, z 2018r. poz. 650), Zamawiający   
wymaga „fachowej okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji 
oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń 
lub kontroli bezpieczeństwa” wykonywanej przez pracowników posiadających certyfikację (ukończone 
szkolenie) producenta urządzeń będących przedmiotem przeglądów okresowych? 

5. Zadanie 9. Prosimy o wydzielenie pozycji 2 i 3 (pomp infuzyjnych) których nie jesteśmy dystrybutorem 
ani autoryzowanym serwisem urządzeń zawartych w wymienionych pozycjach. Dotychczasowy zapis 
w/w zadania uniemożliwia nam złożenie oferty. 

Odpowiedz ad. pytania cześć IV nr 1, 2, 3, 4 – stosowne zapisy zawarte są w rozdziale III SIWZ ust. 3, 
pkt od 3.7 do 3.16 
Odpowiedz ad. pytania cześć IV nr 5 – Ulega modyfikacji treść SIWZ zał. nr 2 -  w zakresie Opisu 
przedmiotu zamówienia – zad. nr 9, która polega na wykreśleniu z opisu pozycji nr 2 i 3 (pompy 
infuzyjne). Pozycji nr 2 i 3 w zadaniu nr 9 nie należy wyceniać . 

 
Pytania część V. 
Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie obliczenia ceny tj., czy ma to być kwota za jednorazowy przegląd, 
będzie on taki sam co 12 miesięcy, czy kwota ma być wyliczona za cały okres trwania umowy. 
Odpowiedz ad. pytania cześć V. Obliczając wartość oferty należy podać cenę jednostkową za 1 przegląd, 
a  następnie przemnożyć cenę jednostkową przez ilość przeglądów i urządzeń w okresie obowiązywania 
umowy.  
 
 
Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 
 
 
 

                    .............................................. 
                                                                       (podpis nieczytelny osoby, której Kierownik zamawiającego 
                                                                       powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności) 

                                                                                                       Piotr Wichowski 
                   Insp. ds. zamówień publicznych WSSD 

 
Publikacja na stronie www.wssd.olsztyn.pl  


