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Dotyczy: ogłoszenia w sprawie składania ofert na dostawę sprzętu medycznego związanego z 
zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2  
 
Przedmiot: Kamera do wideotorakoskopii z torem wizyjnym – 1 sztuka.  
Znak sprawy: DAM.230.0060.2022.CSK 
 
Pytanie nr 1 – dotyczy Formularza parametrów technicznych  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do 
użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie 
promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji, z rokiem produkcji min. 2021r. ? 
Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym 
odpowiedzialność  gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty 
instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność 
produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.  
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany w Formularzu parametrów technicznych  
 
Pytanie nr 2 – dotyczy Formularza ofertowego, wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia oferowanego zestawu 
(stawka vat 23%) tj. np.: drobne elementy wyposażenia wózka medycznego, które nie posiadają 
dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, oraz wyrazi zgodę 
na dodanie wiersza w formularzu cenowym dla produktów z różną stawką vat tj. (8% i 23%) ?  
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza modyfikację Formularza ofertowego, wzoru umowy w tym zakresie 
 
Pytanie nr 3 – dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 2 c) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący? 
2. W zakres gwarancji wchodzą, w szczególności:  
c) bezpłatne naprawy gwarancyjne, transport, dojazdy oraz wszystkie wymieniane części zamienne - 

zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego.  

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego 
użytkowania. Obowiązek naprawy, wynikający z nieprawidłowego użytkowania byłby naruszeniem 
zasady równości stron umowy. 
 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany Par. 4 ust. 2 c) wzoru umowy, nadając mu 

brzmienie: 

c) bezpłatne naprawy gwarancyjne, transport, dojazdy oraz wszystkie wymieniane części zamienne - 

zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego. 

 
Pytanie nr 4 – dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący? 
5.Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot Umowy jest używany. Naprawy 

wykonywane będą w terminie do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części 

zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych  od dnia poinformowania Wykonawcy o wadzie/awarii 
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przez przedstawiciela Zamawiającego, chyba że przeciwstawia się temu istota wady, wówczas 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wydłużyć termin wykonania naprawy. Wydłużenie terminu 

wymaga złożenia przez Zamawiającego oświadczenia w formie pisemnej.  

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian 
 
Pytanie nr 5 – dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący? 
6. Jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem naprawy lub wymiany o co najmniej 14 dni po upływie 

terminu naprawy wskazanego lub ustalonego według ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do żądania 

wymiany urządzenia lub jego elementu na nowe, z wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca dostarczy 

zastępczy przedmiot umowy o co najmniej takich samych parametrach  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji wzoru umowy w Par. 4 ust. 6 nadając mu 

brzmienie: 

6. Jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem naprawy lub wymiany o co najmniej 14 dni po upływie 

terminu naprawy wskazanego lub ustalonego według ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do żądania 

wymiany urządzenia lub jego elementu na nowe, chyba że Wykonawca dostarczy zastępczy przedmiot 

umowy o co najmniej takich samych parametrach.  

Pytanie nr 6 – dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący? 
9.Wykonawca nie odpowiada w ramach gwarancji za uszkodzenia przedmiotu Umowy, powstałe z 

winy umyślnej Zamawiającego.  

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian 
 
 


