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DO WSZYSTKICH 

ZAINTERESOWANYCH 

Dotyczy ogłoszenia nr 29/ZO/COV/23- dostawa uretrotomu w ilości 2 sztuk  

 
Zamawiający, zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytań: 

 

Pytania dotyczące Załącznika nr 2 – Formularz asortymentowy 

1. Z uwagi na fakt, iż w przypadku przedmiotu zamówienia  producent nie udziela tak długich 

gwarancji prosimy o rozważenie zmiany minimalnego okresu gwarancji na 24 miesiące. 

Zapewnienie tak długiego, min. 36 miesięcznego okresu gwarancji może wiązać się ze 

znacznym podwyższeniem kosztu instrumentów, co nie będzie korzystne dla 

Zamawiającego. 

2. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie gwarancji dostępności części 

zamiennych do okresu 5 lat licząc od daty sprzedaży. Z uwagi na szybkie tempo zmian w 

wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent 

może za-przestać produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty 

magazynowania części zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić 

postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych 

Wykonawców i zawyżenia ceny oferty. 

3. Czy zapis zamieszczony w załączniku nr 2, WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI 

ORAZ ŚWIADCZENIA SERWISU pkt. 5 „Okres dostępności części zamiennych od daty 

sprzedaży przez min. 10 lat” stanowi integralną część zamówienia w w/w postępowaniu o 

zamówienie publiczne w rozumieniu definicji z art. 7 pkt 32 p.z.p.? 
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4. Czy w sytuacji gdy wymóg „Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez 

min. 10 lat” opisany w załączniku nr 2, WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI ORAZ 

ŚWIADCZENIA SERWISU pkt. 5 jest zdaniem Zamawiającego częścią zamówienia w 

rozumieniu definicji z art. 7 pkt 32 p.z.p., należy przyjąć, że umowa z wykonawcą zostanie 

zawarta na co najmniej 10 lat? 

5. Czy Zamawiający wymaga wobec warunku przez niego opisanego w załączniku nr 2, 

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI ORAZ ŚWIADCZENIA SERWISU pkt. 5 

uwzględnienia w cenie oferty każdego wykonawcy kosztów zapewnienia wszystkich bez 

wyjątku możliwych części zamiennych w tym okresie? 

6. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 5 jest twierdząca to w związku z dyspozycją z art. 99 ust. 1 

p.z.p. prosimy Zamawiającego o podanie w ramach treści SWZ zamkniętej listy części 

zamiennych wraz z ich ilością, tak aby wszyscy wykonawcy w sposób równy (art. 16 ust. 

pkt 1 p.z.p.) mogli prawidłowo (bez narażenia się na zarzut ceny rażąco niskiej) wycenić  

koszty utrzymania niezbędnych części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 24 miesięczny okres gwarancji na zaoferowany 

sprzęt oraz skrócenie okresu dostępności części zamiennych od daty sprzedaży do okresu 

min. 5 lat. Ponadto Zamawiającemu chodzi o możliwość zapewnienia dostępu do części 

zamiennych. Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 – formularz asortymentowy, 

który otrzymuje brzmienie 

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI ORAZ ŚWIADCZENIA SERWISU 

Okres gwarancji minimum 24 miesiące 
Tak, Podać  

Okres dostępności części zamiennych od daty 
sprzedaży przez min. 5 lat. 

Tak, Podać  

 

Pozostałe parametry załącznika 2 – formularz asortymentowy pozostają bez zmian. 
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Pytania dotyczące Ogłoszenia 

7. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz na obecną sytuację na rynku 

sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów 

produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia z 

terminem realizacji maksymalnie do 10 tygodni od daty podpisania umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia. 

 

Pytania dotyczące Załącznika nr 4 – Wzór umowy 

8. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu nieterminowej naprawy 

gwarancyjnej w przypadku kiedy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej 

funkcjonalności?  

9. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących kar umownych zawartych w §8 ust. 

1 pkt. b i c wzoru umowy, w taki sposób, aby kary były naliczane za każdy dzień „zwłoki” 

a nie „opóźnienia”. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ewentualne zmiany zapisów umowy zostaną 

doprecyzowane w momencie podpisania umowy z wybranym oferentem.  

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej do 10 dni 

roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania cz. zamiennych spoza granicy polski 

do 20 dni roboczych?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

11. Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja nie obejmuje przypadków naturalnego 

zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i 

materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych) wchodzących w skład przedmiotu 

umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące 

przedłużenia i odnowienia gwarancji? 

Odpowiedź: Warunki serwisu i gwarancji zostaną określone w umowie oraz są 

regulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
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