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Kraków, dn. 23.08.2022 r. 
 

Dotyczy:  Dostawa narzędzi ortopedycznych i chirurgicznych, mankietów i osłon, instrumentarium oraz urządzenia do 

podciśnieniowej terapii ran. 

Znak postępowania A.I.271.1.11.2022. 

 

 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  (2) 

 

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu wpłynęły kolejne pytania. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami 

udzielonymi przez Zamawiającego znajdują się poniżej. 

 

ZESTAW 1 

 

Pytanie 

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:   

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu – w wysokości 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 w części, której dotyczy zamówienie,  za każdy dzień zwłoki od dnia 

wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

wynagrodzenia, której dotyczy zamówienie, 

b) z tytułu niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % 

niezrealizowanej części wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, w części której dotyczy zamówienie, 

c) z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany sprzętu medycznego (podzespołu, części), 

ustalonych na podstawie Oświadczenia Gwarancyjnego – w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia brutto 

umowy, w części której dotyczy zamówienie, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu naprawy lub 

wymiany, wynikającego z tego oświadczenia do dnia naprawy lub wymiany, jednak nie więcej niż 10% 

wynagrodzenia brutto umowy, w części której dotyczy zamówienie, 

d) z tytułu nie przystąpienia do usunięcia awarii, naprawy, usterki lub uszkodzenia w terminach 

wynikających z Umowy i Oświadczenia Gwarancyjnego - w wysokości 50 złotych, za każdą rozpoczętą 

godzinę zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wadliwej części umowy, 

e) z tytułu zwłoki w dostarczeniu sprzętu zastępczego – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, w części 

której dotyczy zamówienie, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu zastępczego urządzenia, jednak nie 

więcej niż 10% wynagrodzenia brutto, w części której dotyczy zamówienie 

Odpowiedz:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do umowy. 

 

Pytanie 

2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 6 oraz §9 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego 

terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedz:  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do umowy. 

 

Pytanie 

4. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie 

faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku 

elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów 

poczty e-mail Wykonawcy? 

Odpowiedz:  
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Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do umowy. 

 

ZESTAW 2 

 

Pytanie 

Pakiet 6 

1.Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia do podciśnieniowej terapii ran 

o wymiarach 172x214x105 mm, wydajności ssania 0,4 l/min. przy ciśnieniu 80 mmHg (parametr zmierzony 

i uznany w terapiach podwyższonego ryzyka np. przy otwartym brzuchu oraz klatce piersiowej), 

posiadającego wbudowany akumulator do zasilania awaryjnego na 16 godz. pracy? 

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. 

Odpowiedz:  

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ (2) 

 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie 

terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.  

 

Pkt 14.1 oraz 14.5. SWZ przyjmują brzmienie: 

 

„Termin i miejsce składania ofert. 

14.1. Zaszyfrowane oferty należy składać nie później niż do dnia 26 sierpnia 2022 r. do godz. 09:00. 

(…) 

14.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00. 

(…)” 

 

Pkt 18.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

18.1. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany do 24 września 2022 r. 
 

Data przekazania (publikacji) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (modyfikacji w zakresie terminu 

składania i otwarcia ofert i związania ofertą) do portalu ezamowienia - 23/08/2022 r.  
 

 

 

 

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 


