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Kraków, data 16 maja 2019 r. 

 
Dotyczy:  Dostawa urządzeń medycznych do nowego budynku Bloku Operacyjnego oraz pomieszczeń 

zlokalizowanych na parterze oraz I piętrze budynku nr 2 Krakowskiego Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii. 

Znak postępowania A.I.271-6/19. 

 
 

I. 

PYTANIE I ODPOWIEDŹ, MODYFIKACJA WZORU UMOWY 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedź przedstawiamy poniżej. 

 

Pytanie: 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH W WYPOSAŻENIU 

STERYLIZATOR PAROWY PRZELOTOWY 6 JEDNOSTKOWY (część 1 zamówienia) 

Pkt. 60 

Wnosimy o dopuszczenie sterylizatorów, wyrobów medycznych które zgodnie z wymaganiami normatywnymi 

(PN EN 285), wymaganiami prawnymi dla wyrobów medycznych i standardami bezpieczeństwa są 

zabezpieczone kodami dostępu a do których posiada dostęp każdy przeszkolony/uprawniony przez producenta 

personel serwisowy, kody te są również udostępniane przez producenta przeszkolonemu na odpowiednim 

poziomie personelowi użytkownika sprzętu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany do zapisów SIWZ.  

Zapis w punkcie 11 o treści „Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po 

upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez 

inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu 

pogwarancyjnego Wykonawcy” pozostaje niezmieniony. 
 

Z uwagi na ograniczenia nakładane przez producentów, hasła, kody i blokady serwisowe powinny być 

ściągnięte z Urządzenia po okresie gwarancji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - 

wprowadza zmianę do treści wzoru umowy: 
 

Dotychczasowy zapis w § 6 ust. 2 zd. 1 wzoru umowy o treści: 

„Wykonawca gwarantuje (art. 473 § 1 kc), że Urządzenie będące przedmiotem niniejszej umowy jest lub będzie 

w chwili przekazania do eksploatacji pozbawione wszelkich blokad itp. w tym w szczególności kodów 

serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniały zamawiającemu dostęp do opcji 

serwisowych lub naprawę Urządzenia przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez 

Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy i udziela Zamawiającemu min. … miesięcznej rękojmi 

i min. ………………… miesięcznej gwarancji jakości na urządzenie, których bieg rozpoczyna się w dniu 

podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub protokołu odbioru przedmiotu umowy z potwierdzeniem 

usunięcia wad i/lub usterek. 

  

Zapis § 6 ust. 2 zd. 1 wzoru umowy po zmianie: 

„Wykonawca gwarantuje (art. 473 § 1 kc.), że Urządzenie będące przedmiotem umowy najpóźniej w ostatnim 

dniu gwarancji będzie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp. które po upływie 

gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniały zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę 

Urządzenia przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu 

pogwarancyjnego Wykonawcy i udziela Zamawiającemu min. … miesięcznej rękojmi i min. 

………………… miesięcznej gwarancji jakości na urządzenie, których bieg rozpoczyna się w dniu 

podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub protokołu odbioru przedmiotu umowy z potwierdzeniem 

usunięcia wad i/lub usterek.” 

 

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy, Zamawiający - związku z udzieloną 

odpowiedzią i dokonaną modyfikacją - dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 
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Pkt 16 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

Termin składania (przesłania) ofert: 

Oferty należy przesłać nie później niż do dnia 3 czerwca 2019 r. godz. 11:00. 

Wykonawca zostanie powiadomiony o złożeniu oferty po terminie, która zostanie zwrócona po upływie 

terminu do wniesienia odwołania. 

 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na „miniPortalu” 

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 3 czerwca 2019 r. godz. 12:00 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 12. 

(…) 

 

Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 16/05/2019 r. 
 

 

 
                dr n. med. Paweł Kamiński 

 Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 


