
Odpowiedzi na zapytanie 3

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ /20 Data: 09.11.2020 r.

Dotyczy: Przetargu  nieograniczonego  na dostawę specjalistycznego  sprzętu  w  ramach  projektu
pn „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. poprzez zakup
specjalistycznego  sprzętu  medycznego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.” 
(Znak postępowania: 3815/2020).

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie Nr 1
Zwracamy się z uprzejmą  prośba do Zamawiającego o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edy-
towalnej.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia.

Pytanie Nr 2 – dot. Pakietu 2 – Inkubator typ II - pkt 9
Czy Zamawiający dopuści inkubator otwarty z lampą  do fototerapii (światło niebieskie) tzw. kocykową,
której moduł umieszcza się na półce inkubatora,  a światło podawane jest  poprzez światłowód do maty
układanej do noworodka/niemowlęcia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie Nr 3 – dot. Pakietu 2 – Inkubator typ II - pkt 10, 23
Czy Zamawiający dopuści inkubator z materacykiem piankowym, bez podgrzewania, ale wyposażony w
system  grzewczy  zapewniający  równomierne  nagrzewanie  powierzchni  materacyka,  bez  konieczności
odsuwania/odchylania,  usytuowany  pod kątem po stronie  panelu  sterującego  z  automatyczną  i  ręczną
regulacją temperatury bazująca na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: 34÷37,5 °C ze
skokiem 0,1°C? 
Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza,  ale  nie  wymaga  zaoferowania  inkubatora  z  systemem
grzewczym jakim jest promiennik równomiernie ogrzewający całe dziecko z zabezpieczeniem przed
przypadkowym nastawieniem temperatury materaca.

Pytanie Nr 4 - dot. Pakietu 2 – Inkubator typ II - pkt 16
Czy Zamawiający dopuści tlenoterapię bez możliwości podgrzewania tlenu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.



Pytanie Nr 5 - dot. Pakietu 2 – Inkubator typ II – pkt 19
Czy Zamawiający dopuści fototerapię światłem niebieskim?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie Nr 6 - dot. Pakietu 2 – Inkubator typ II – pkt 20
Czy Zamawiający dopuści brak licznika trwania fototerapii? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie Nr 7 - dot. Pakietu 2 – Inkubator typ II – pkt 21
Czy Zamawiający dopuści zintegrowany z inkubatorem materac piankowy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie Nr 8 - dot. Pakietu 2 – Inkubator typ II – pkt 26
Czy Zamawiający dopuści inkubator bez zabezpieczenia przed przypadkowym nastawieniem temperatury
materaca >38 stopni C oraz <36 stopni C, ale z możliwością kontroli temperatury pacjenta w zakresie 34-
37,5 stopnia oraz alarmowaniem przy niedogrzaniu lub przegrzaniu pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

Pytanie Nr 9 - dot. Pakietu 2 – Inkubator typ II 
Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  promiennika  grzejnego  zapewniającego  równomierne  nagrzewanie
powierzchni  materacyka,  bez  konieczności  odsuwania/odchylania,  usytuowany  pod  kątem  po  stronie
panelu sterującego bez konieczności odsuwania/odchylania?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 10 - dot. Pakietu 2 – Inkubator typ II 
Czy Zamawiający będzie wymagał zintegrowanego oświetlenia ogólnego powierzchni łóżeczka (podwójne
źródło  światła  o  regulowanej  mocy)  oraz  dodatkowo  regulowanej  lampy  zabiegowej  dającej  światło
punktowe?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie Nr 11 – dot. Załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy § 5 ust. 1 pkt 1)
Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych
i w związku  z  tym standardem staje  się  ograniczanie  lub  wyłączanie  rękojmi  w zamian za  udzielenie
Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla
Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania
drugiego do § 5 ust. 1 pkt 1) i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji
uprawnień  z  tytułu  rękojmi  zostaje  wyłączone.  Wskazujemy,  że Zamawiającemu  przysługują  szerokie
uprawnienia  gwarancyjne  na  zasadach  określonych  umową,  gwarantujące  zapewnienie  Zamawiającego
należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich
usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość
jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy –



jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z  tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do
odstąpienia  na  podstawie  rękojmi,  które  stanowi  dodatkowe  ryzyko  dla  Wykonawcy,  a  rezygnacja
z którego  dla  Zamawiającego  nie  będzie  stanowiła  istotnego  zmniejszenia  jego  praw  wynikających
z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania drugiego o następującej treści:
„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego
dotyczące rękojmi.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie Nr 12 – dot. Załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy § 5 ust. 2 pkt 6
Zamawiający w treści ust. 2 pkt 7 definiuje dopuszczalny czas naprawy sprzętu na 3 i 7 dni roboczych.
Prosimy więc o potwierdzenie, że w par. 5 ust. 2 pkt 6 oczekuje jedynie czasu reakcji serwisu (podjęcie
czynności  diagnostycznych  telefonicznie,  zdalnie  lub  w  miejscu  instalacji)  do  48h  w dni  robocze  od
zawiadomienia, a nie usunięcia usterki lub wady w tym czasie. Oczekiwanie usunięcia usterki lub wady
w czasie 48h może uniemożliwić Wykonawcom złożenie oferty, ponieważ czynności logistyczne związane
z koniecznością  sprowadzenia części  zamiennych na miejsce instalacji  celem podjęcia  natychmiastowej
próby naprawy przy pierwszej wizycie mogą potrwać znacząco dłużej, co zresztą Zamawiający dopuszcza
w ust. 7. 
Odpowiedź:  Zamawiający  oczekuje  jedynie  czasu  reakcji  serwisu  (podjęcie  czynności
diagnostycznych  telefonicznie,  zdalnie  lub  w  miejscu  instalacji)  do  48h  w  dni  robocze  od
zawiadomienia.

Pytanie Nr 13 – dot. Załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy § 5 ust. 2 pkt 8
Czy ze względu na czynności logistyczne związane ze sprowadzeniem sprzętu zastępczego Zamawiający
wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy sprzętu zastępczego dla napraw powyżej 5 dni roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 14 – dot. Załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy § 6
a) Ust. 1  : W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na

rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,2% za każdy za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia jak również w usunięciu awarii.
Zadaniem kar  umownych  winno  być  skuteczne  zmotywowanie  i  skłonienie  kontrahenta  do
prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.
W związku z tym proponujemy, aby obniżyć kary umowne do przyjętego w branży poziomu.
Odpowiedź:   Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ  w  tym  zakresie.  Regulacje
dotyczące kar umownych w przedmiotowej umowie oparte są o przepisy art. 483 do 486
kc. Przypomnieć należy Wykonawcy, że jego obowiązkiem jest wykonanie zamówienia w
sposób należyty. W ocenie KIO kary umowne są instrumentem nie tylko o charakterze
odszkodowawczym, ale również prewencyjnym. To zatem ich funkcją jest dyscyplinowanie
Wykonawców w taki  sposób,  aby należycie  wykonali  swoje  zobowiązania.  Wykonawca
niezadowolony z wysokości nałożonej kary umownej ma ustawowe prawo do domagania
się jej miarkowania przez sąd (wyrok KIO sygn. Akt sprawy: KIO 283/14).  
Oceniając, czy kara umowna jest  rażąco wygórowana należy porównać wysokość kary
umownej  do  szkody  poniesionej  przez  wierzyciela  (zamawiającego).  Należy  jednak



podnieść, że dłużnik nie jest zwolniony z zapłaty kary umownej, nawet gdyby wierzyciel
nie poniósł żadnej szkody. 
Zamawiający  nie  uważa,  aby  zastrzeżone  kary  umowne  w  kontekście  całokształtu
okoliczności sprawy, były rażąco wygórowane. Termin realizacji umowy jest konkretnie
sprecyzowany w związku z tym, że przedmiot zamówienia jest finansowany częściowo ze
środków publicznych i z uwagi na konieczność terminowego ich rozliczenia, Zamawiający
pozostania przedmiotowe zapisy bez zmian.

b) Ust. 2:   Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku skorzystania z możliwości naliczenia tej kary,
Zamawiający  nie  będzie  naliczał  odrębnie  kar  wynikających  z  ust.  1  w  związku
z przekroczeniem terminów umownych. Wskazujemy, iż zgodnie z orzecznictwem (patrz np.
Sąd Najwyższy w uchwale z  dnia 18 lipca  2012 r.  III  CZP 39/12)  taka kumulacja  kar  jest
zakazana. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

c) Ust. 3  :  Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary
rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz
należytego  wykonania  zamówienia  to  uregulowania  dotyczące  kar  umownych  nie  mogą
prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady
proporcjonalności.  W  związku  z  tym  proponujemy  określenie  limitu  kar  umownych,  co
umożliwi również  wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i  należytą wycenę oferty (zgodne  
z  wyrok KIO z 4.09.2018,  KIO 1601/18),  poprzez dodanie zdania drugiego do § 6 ust.  3  
o następującym brzmieniu:
„Maksymalna  wysokość  kar  umownych  jaką  Zamawiający  może  naliczyć  Wykonawcy  na
podstawie umowy wynosi 20% wynagrodzenia brutto określonego w §2 ust. 1”.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający informuje, że zgodnie z  § 6 ust. 3 - Załącznika nr 5 do
SIWZ Projektu umowy maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może
naliczyć  Wykonawcy  na  podstawie  umowy  wynosi  50%  wynagrodzenia  brutto
określonego w § 4 ust. 1. 

d) Ust.  4:     Zwracamy  uwagę,  iż  aktualne  brzmienie  postanowień  par.  6  ust.  4  zmierza  do
podwójnego  karania  Wykonawcy  za  tę  samą  okoliczność,  co  stanowi  rażące  naruszenie
równowagi  stron.  Skoro  Zamawiającemu przysługują  kary  umowne  za  zwłokę  w realizacji
czynności  serwisowych,  to  tym samym Zamawiający oczekuje rekompensaty poniesionej  w
związku z tym szkody w drodze kar. Nałożenie na Wykonawcę dodatkowego kosztu, ale też
jednocześnie  ryzyka  ponoszenia  odpowiedzialności  za  działania  lub  zaniechania  takiego
podmiotu trzeciego, niesie ze sobą niemożliwe do oszacowania ryzyko finansowe. Dodatkowo,
brak możliwości  nawet  zakwestionowania takiego kosztu  (np.  w sytuacji,  gdy jest  to  koszt
istotnie odbiegający od standardów rynkowych i wygórowany względem prac poczynionych
przez  podmiot  trzeci),  sprawia,  iż  Wykonawca dobrowolnie  musi  godzić  się  na poniesienie
nienależnych  kosztów,  co  w  połączeniu  z  karami  umownymi  doprowadza  do  wzbogacenia
Zamawiającego kosztem Wykonawcy. W związku z tym, prosimy o wykreślenie postanowienia
par.  6  ust.  4  lub  alternatywnie  dodanie  obowiązku  pisemnego  wezwania  Wykonawcy  do
należytej realizacji umowy w określonym w wezwaniu terminie, przed skorzystaniem z prawa



do zlecenia prac podmiotowi trzeciemu. 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie Nr 15 – dot. Załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy § 7
Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać
żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty
kary umownej. Mając na względzie ogólne sformułowanie podstaw do takiego rozwiązanie ze skutkiem
natychmiastowym i prawo do naliczenia kary umownej z tym związanej, przewidziane uprawnienie wiąże
się  z  istotnym  ryzykiem  po  stronie  wykonawcy  które  nie  znajduje  obiektywnego  uzasadnienia.
Proponujemy,  aby  przed  odstąpieniem  Zamawiający  wezwał  Wykonawcę  do  usunięcia  naruszenia
z zagrożeniem  rozwiązania  ze  skutkiem  natychmiastowym  rozwiązania  umowy,  udzielając  mu
odpowiedniego  dodatkowego  terminu.  Dzięki  takiemu  rozwiązaniu  zachowana  jest  ochrona  słusznego
interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. 
Proponujemy zatem następujące nowe brzmienie ust. 2: 
„Rozwiązanie  ze  skutkiem  natychmiastowym  powinno  zostać  poprzedzone  pisemnym  wezwaniem
Wykonawcy  do  należytej  realizacji  umowy,  w  wyznaczonym  w  wezwaniu  dodatkowym  terminie,  nie
krótszym niż 5 dni roboczych”.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie Nr 16 – dot. Załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy § 8 ust.2
W naszej  ocenie termin wskazany w ust.  2 jest  bardzo krótki,  uniemożliwiający Wykonawcy podjęcie
stosownej reakcji. Prosimy o wydłużenie tego terminu.
Odpowiedź: Nie. Z uwagi na konkretnie wyznaczony termin realizacji w umowie i fakt, że przedmiot
umowy finansowany jest częściowo ze środków publicznych i z uwagi na konieczne terminowe ich
rozliczenie Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 17 – dot. Załącznika nr 5 do SIWZ – Projekt umowy – dodanie §10a i sile wyższej
W związku z tym, iż umowa nie przewiduje zasad postępowania Stron w przypadku wystąpienia zdarzeń o
charakterze siły wyższej, proponujemy dodanie kolejnego par. 10a dotyczącego siły wyższej:

„§ 10a
Siła wyższa

1.  Żadna ze Stron nie  będzie  odpowiedzialna za niewykonanie lub  nienależyte  wykonanie zobowiązań
wynikających  z  Umowy,  spowodowanych  siłą  wyższą,  tj.  przez  okoliczności  nadzwyczajne,
nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności:
klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii,
stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp. 
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o
czas trwania siły wyższej. 
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie
wykonać zobowiązań wynikających z Umowy,  zawiadomi niezwłocznie  drugą Stronę o zaistnieniu siły
wyższej,  jednocześnie określając jej  wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu,  Strony będą
współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie
możliwe oraz będą poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo



zaistnienia okoliczności siły wyższej.”
Odpowiedź: Nie.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
 i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SIWZ.

              Z poważaniem


