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Znak: AE/ZP-27-49/16                               Tarnów, 2016-05-11 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę 

aparatu do echokardiografii 1sztuka. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy pkt. 10 „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na usunięcie następującego zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie 

trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania 

jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z 

powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej 

przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji”. 

2. Dotyczy pkt. 11 ppkt. d „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy 

Zamawiający wyrazi zgode na usuniecie tych zapisów z wzoru umowy? 

3. Dotyczy pkt. 10 oraz 11 ppkt d „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – W 

przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie Nr 1 i 2, czy Zamawiający wyraża zgodę na 

zmianę zwrotu „osoby trzeciej” na „inny autoryzowany przez producenta serwis” oraz usuniecie 

słowa „niebezpieczeństwo”? 

 4. Dotyczy pkt. 11 ppkt a,c „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Urządzenie 

będące przedmiotem  umowy jest zbudowane z niezależnie działających  części/modułów. 

Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymagałby całego sprzętu, a niesprawna 

jest 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. Uprawnienie do wymiany 

całego urządzenia niepotrzebnie może przewyższyć koszt zamówienia. W związku z tym 

wnosimy o modyfikacje punktu poprzez usuniecie możliwości wymiany całego sprzętu, 

wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów. 

5. Dotyczy pkt. 14 ppkt a,c „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – 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 wykonaniu zamówienia/usunięciu 

stwierdzonych wad oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o 

obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu. 

6. Dotyczy pkt. 14 ppkt b „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów tego punktu? 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1 – Ad.3   

Zamawiający zmienia zapis pkt.XV.10 SIWZ z zapisu o treści: „Wykonawca zobowiązany jest 

do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny 

koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego  – maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli 

usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 7 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie 
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wykonania czynności wskazanych w pkt.11, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie 

trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania 

jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z 

powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej 

przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.” na zapis o treści: 

„Wykonawca zobowiązany jest do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz 

dokonania naprawy na własny koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego  – maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

przez Zamawiającego jeśli usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części 

zamiennych z zagranicy i 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli 

zaistnieje taka konieczność - oraz nie wykonania czynności wskazanych w pkt.11, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej, posiadającej autoryzację producenta danego 

sprzętu, usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania 

jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z 

powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej 

przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.”  

Ponadto Zamawiający zmienia zapis pkt.XV.11 d) SIWZ z zapisu o treści: „d) powierzenia 

usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, 

podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim” na zapis o 

treści: „d) powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub 

wadliwego elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy 

osobom trzecim posiadającym autoryzację producenta danego sprzętu” 

Ad.4 – Ad.6 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach                 

Rozdziału XV pkt. 11a), 11c), 14a), 14b), 14c) SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach 

nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


