Zgierz, dnia 10 listopada 2021 r.
Nr referencyjny: PN/XXXII/2021

Wykonawcy
Dotyczy postępowania pn.: zakup wyposażenia medycznego – PN/XXXII/2021
Na podstawie art. 284 ust. 1,2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021
r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
udziela odpowiedzi jak niżej:
Pytanie 1:
dot. załącznik nr 5 umowa
dot. §3 ust.1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu montażu i
instalacji w zakresie zadania 2. Przedmiot zamówienia, wyspecyfikowany w w/w części, dostarczany jest w formie
złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dla zadania 2 (Wózek anestezjologiczny 2 sztuki) modyfikuje
postanowienia umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
Pytanie 2:
dot. załącznik nr 5 umowa
dot. §3 ust.3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących
przeszkolenia personelu, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkt określony w zadaniu nr 2 nie
wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dla zadania 2 (Wózek anestezjologiczny 2 sztuki) modyfikuje
postanowienia umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
Pytanie 3:
dot. załącznik nr 5 umowa
dot. §3 (pogrubiony) ust.3 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia
przeglądów technicznych sprzętów dla zadania nr 2, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie
wymagają przeglądów.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dla zadania 2 (Wózek anestezjologiczny 2 sztuki) modyfikuje
postanowienia umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
Pytanie 4:
dot. załącznik nr 5 umowa
dot. §3 (pogrubiony) ust.4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia
urządzenia zastępczego aż do czasu usunięcia usterki.
Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone
wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich
samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z konieczność produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w
postępowaniach publicznych.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dla zadania 2 (Wózek anestezjologiczny 2 sztuki) modyfikuje
postanowienia umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
Pytanie 5:
dot. SWZ- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie terminu realizacji w tygodniach/ dniach od dnia
podpisania umowy, tzn. 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Pozostawienie terminu wykonania zamówienia w obecnej postaci tj. konkretnej daty, do której Wykonawca ma się
zobowiązać wykonać zamówienie, stoi w sprzeczności z nadrzędną zasadą zawierania umów w stosunku
cywilnoprawnym, tj. zasadą równego traktowania obu ze Stron stosunku zobowiązaniowego. Z bogatego
doświadczenia Zamawiający może zapewne wywnioskować że każde z postępowań ma inny, trudny do oszacowania
na etapie ogłoszenia, czas trwania. Na etapie ogłoszenia postępowania trudno jest zatem podjąć konkretne
zobowiązania, bowiem trudno ocenić w jakim terminie będzie mogła zostać podpisana zgodnie z prawem umowa.
W przypadku braku zmiany na wnioskowaną może zatem dojść do sytuacji patowej- wskazany przez Zamawiającego
termin w postaci konkretnej nieprzekraczalnej daty, minie nieodwracalnie, a sam Zamawiający będzie zmuszony
unieważnić postępowanie ze względu na fakt, iż będzie one obarczone wadą niemożliwą do usunięcia.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.
Pytanie 6:
dot. załącznik nr 2 OPZ
dot. Zadania 2, pkt. 6- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie szczegółowych wymiarów pojemnika na
zużyte igły posiadanego przez Zamawiającego celem umożliwienia dopasowania uchwytu.
Odpowiedź: Zamawiający wskazuje wymiary opisane w pytaniu następnym.
Pytanie 7:
dot. załącznik nr 2 OPZ
dot. Zadania 2, pkt. 6- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie uchwytu z pojemnikiem na zużyte igły:
uchwyt wykonany ze stali kwasoodpornej, pojemnik o pojemności 2,5 litra wykonany z tworzywa sztucznego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 8:
dot. załącznik nr 2 OPZ
dot. Zadania 2, pkt. 17- Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny, którego blat oraz osłona podstawy
wykonane są z odpornego tworzywa ABS w kolorze białym?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 9:
dot. załącznik nr 2 OPZ
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał wózka anestezjologicznego z dodatkowym wysuwanym
blatem bocznym celem zwiększenia powierzchni odkładczej i funkcjonalności wózka.
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał wózka anestezjologicznego z dodatkowym wysuwanym blatem
bocznym celem zwiększenia powierzchni odkładczej i funkcjonalności wózka.
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