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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę aparatów do znieczulania dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w 
Radomiu (sprawa  DZP.341.64.2017). 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w 
Radomiu w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi 
przedmiotowego postępowania: 

Lp. Pytanie Odpowiedź 
1. Dotyczy wzoru umowy, par. 11, ust. 3a 

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 
3 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? 

TAK, zamawiający modyfikuje zapis par. 
11 ust. 3a wzoru umowy w następujący 
sposób: 
a) „dokonania bezpłatnej naprawy 

zgłoszonej przez Zamawiającego wady 
lub  awarii Przedmiotu Dostawy w ciągu 
4 dni roboczych od dnia dokonania 
zgłoszenia przez Zamawiającego a w 
przypadku konieczności sprowadzenia 
części zamiennych z zagranicy 
maksymalnie 7 dni roboczych” 

 

2. Dotyczy wzoru umowy, par. 11, ust. 3b 

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest 
zbudowane z niezależnie działających 
części/modułów. Nieuzasadniona byłaby 
sytuacja, w której Zamawiający wymagałby 
wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby 
tylko część urządzenia, którego całość poza 
tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego 
modułu w takich przypadkach chroni słuszny 
interes Zamawiającego, a Wykonawcy 
umożliwi rzetelną kalkulację ceny i 
przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W 
związku z powyższym prosimy o 
wprowadzenie stosownych zmian we wzorze 
umowy. 
 
 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz  
Zamawiający oczekuje „… bezpłatnej 
wymiany na nowy Przedmiot Dostawy, jego 
element lub wyposażenie, które pomimo 
trzech uprzednio wykonanych napraw nadal 
wykazuje wady…” 
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3. Dotyczy wzoru umowy, par. 11, ust. 3c 

Czy Zamawiający dopuści zmianę brzmienia 
tego punktu na następujący: "Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o 
parametrach technicznych nie gorszych niż 
wymieniany sprzęt, na czas naprawy, jeśli czas 
naprawy przekracza czas określony w 
umowie/SIWZ"? 

Zamawiający modyfikuje zapis par. 11 
ust. 3c wzoru umowy w następujący 
sposób: 
 
c) „dostarczenia i montażu bezpłatnie, do 
siedziby Zamawiającego urządzenia 
zastępczego, o nie gorszych parametrach 
użytkowych jak Przedmiot Dostawy, w 
przypadku wady lub awarii uniemożliwiającej 
korzystanie  z Przedmiotu Dostawy lub w 
przypadku gdy czas naprawy Przedmiotu 
Dostawy przekracza 5 dni kalendarzowych. 
Dostarczenie i montaż urządzenia 
zastępczego, jego elementu lub wyposażenia 
nastąpi w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia 
żądania przez Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązuje się także  do przedłużenia 
okresu gwarancji o czas trwania naprawy” 

4. Dotyczy wzoru umowy, par. 12, ust. 1 
W naszej opinii zaproponowana kara umowna 
jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku 
wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 
% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień 
zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby 
obniżyć karę umowną do przyjętego w branży 
poziomu 

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy 
siwz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Agnieszka Bęc  
Tel. 48 361-32-10 

 


