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LAS-1150/1-PN/64-2014       Rybnik, dnia 17.11.2014 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1  
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Okulistyki (zamówienie nr LAS-1150-PN/64-2014) 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

z dnia 18.10.2014 r., nr 2014/S 201-354440 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 
poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

Pytanie 1: „dot. § 1 ust. 4 projektu Umowy:  
Proszę o doprecyzowanie treści zapisu poprzez ograniczenie ewentualnego zmniejszenia 
zamówienia w zakresie nieprzekraczającym 30%  

 Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez 
Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia 
w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może 
w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może 
okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, 
w związku z czym zwracamy się o doprecyzowanie zapisów wzoru umowy w ww. zakresie. 
W przypadku proponowanej zmiany zapisów wzoru umowy w przypadku zmniejszenia 
zamówienia Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia 
z tego tytułu, pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu zamówienia nie będzie 
większa niż 30 % wartości tejże umowy. Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać 
w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać >>ilość 
zamówienia<<. Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwi 
Wykonawcom optymalne skalkulowanie ceny oferty a tym samym Zamawiającemu 
uzyskanie (zgodnie z dyscypliną o finansach publicznych) najkorzystniejszej cenowo oferty.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian istotny ch 
postanowie ń umowy. 
 

Pytanie 2: „dot. § 3 ust. 1 projektu Umowy:  
Proszę o uzupełnienie zapisu powyżej wskazanego paragrafu poprzez dodanie na końcu 
paragrafu zdania: 
>>W razie stwierdzenia wad, Zamawiający jest obowiązany sporządzić reklamację, 
powiadomić niezwłocznie Wykonawcę o wadliwości dostarczonych produktów oraz nie-
zwłocznie przesła ć wadliwe produkty na adres wskazany przez Wykonawc ę, na koszt 
Wykonawcy <<. 
Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji 
jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin 
reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, 
powinien mieć możliwość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokonania oględzin 
reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed rozpatrzeniem reklamacji 
oraz dokonaniem wymiany.” 
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Pytanie 3: „dot. § 3 ust. 3 tiret 2 projektu Umowy:  
Proszę o uzupełnienie zapisu powyżej wskazanego paragrafu poprzez dodanie na końcu 
paragrafu zdania: 
>> - 14 dni – w przypadku reklamacji wad jakościowych od chwili otrzymania 
reklamowanego towaru .<< 
Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji 
jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin 
reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, 
powinien mieć możliwość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokonania oględzin 
reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed rozpatrzeniem reklamacji 
oraz dokonaniem wymiany.” 

Pytanie 4: „dot. § 3 ust. 5 projektu umowy:  
Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy: 
>>Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie, które 
mogą powstać wskutek użytkowania przez Zamawiającego urządzeń z przedmiotem umowy 
zaoferowanym jako kompatybilny z urządzeniem zamawiającego<< na:  
>>Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za szkody na osobie, powstałe wskutek 
użytkowania przez Zamawiaj ącego urz ądzeń z przedmiotem umowy zaoferowanym 
jako kompatybilny z urz ądzeniem Zamawiaj ącego, powstałych na skutek wadliwo ści 
przedmiotu umowy ujawnionej w trakcie zabiegu opera cyjnego<<. 
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody na osobie powstałe w wyniku 
użytkowania zaoferowanych urządzeń kompatybilnych z urządzeniem Zamawiającego, 
jednak wyłącznie w zakresie samego przedmiotu umowy. Wykonawca nie może ponosić 
odpowiedzialności za ewentualne błędy i powstałe w ich wyniku szkody powstałe z winy 
operatora wykonywanego zabiegu oraz za użytkowanie przedmiotu umowy niezgodnie 
z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania.” 

Odpowied ź 2, 3 i 4: Zamawiaj ący modyfikuje postanowienia § 3 wzoru umowy do brzm ienia: 
 

„§ 3.  
1.  W razie stwierdzenia wad Zamawiaj ący jest obowi ązany sporz ądzić reklamacj ę 

oraz powiadomi ć niezwłocznie Wykonawc ę o wadliwo ści dostarczonych produktów. 
2.  W reklamacji o której mowa w pkt. 1 Zamawiaj ący okre śla żądanie reklamacyjne oraz termin 

jego realizacji albo odmawia przyj ęcia danej partii towaru, co odnotowuje w tre ści reklamacji. 
3.  Termin wskazany w pkt. 2 nie b ędzie krótszy ni ż: 

– 2 dni robocze w przypadku reklamacji dotycz ącej braków ilo ściowych;  
– 14 dni od daty otrzymania wadliwego towaru, przesła nego przez Zamawiaj ącego na koszt 
Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru  – w przypadku reklamacji wad jako ściowych. 

4.  W przypadku stwierdzenia i udokumentowania przez Za mawiaj ącego uszkodzenia urz ądzenia 
spowodowanego przez dostarczony w ramach niniejszej  umowy przedmiot umowy, 
zaoferowany jako kompatybilny z urz ądzeniem zamawiaj ącego, Wykonawca zobowi ązany 
będzie do pokrycia wszelkich kosztów naprawy i transp ortu urz ądzeń które ulegn ą awarii 
w wyniku nieprawidłowego działania dostarczonych ma teriałów eksploatacyjnych.  

5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za wszelkie szkody maj ątkowe i osobowe, powstałe 
wskutek u żytkowania przez Zamawiaj ącego urz ądzeń z towarem zaoferowanym jako kompa-
tybilny z urz ądzeniem Zamawiaj ącego.  

6.  Naprawa b ędzie przeprowadzona przez firm ę zewnętrzną wskazan ą przez Zamawiaj ącego 
w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu potw ierdzaj ącego fakt i koszt naprawy. 

7.  W przypadku kwestionowania przez Wykonawc ę opinii serwisu obsługuj ącego 
Zamawiaj ącego, Zamawiaj ący zleci ekspertyz ę innej jednostce serwisu zewn ętrznego. 
Potwierdzenie ekspertyzy b ędzie skutkowa ć zwrotem jej kosztów przez Wykonawc ę w pełnej 
wysoko ści. 

8.  W przypadku gdy ekspertyza, o której mowa powy żej wska że, że przyczyn ą uszkodzenia 
urządzenia jest u żytkowanie materiałów dostarczonych przez Wykonawc ę, Wykonawca 
zobowi ązuje si ę na czas naprawy urz ądzenia dostarczy ć Zamawiaj ącemu w ci ągu 7 dni, 
licz ąc od dnia otrzymania wyników ekspertyzy, urz ądzenie zast ępcze o parametrach nie 
gorszych od naprawianego urz ądzenia. 

9.  W przypadku braku mo żliwo ści usuni ęcia uszkodzenia, Wykonawca zobowi ązuje si ę do 
wymiany uszkodzonego urz ądzenia na nowe o nie gorszych parametrach od urz ądzenia 
uszkodzonego w ci ągu 30 dni, licz ąc od dnia otrzymania wyników ekspertyz.” 
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Pytanie 5: „dot. § 3 ust. 6 projektu umowy:  
 Zwracam się z prośba o doprecyzowanie zapisu poprzez zmianę słów: >>przez firmę 

zewnętrzną wskazaną przez Zamawiającego<< na >>autoryzowany serwis uszkodzo-
nego aparatu/ urz ądzenia w Polsce <<.” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian istotny ch 
postanowie ń umowy. 
 

Pytanie 6: „dot. § 4 ust. 2 projektu umowy:  
 Zwracam się z prośbą o skrócenie terminu płatno ści do 30 dni , licząc od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury.” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian istotny ch 
postanowie ń umowy. 
 

Pytanie 7: „dot. § 5 ust. 1 projektu umowy:  
 Proszę o zmniejszenie wysokości kar umownych z 2 % do 1 % warto ści opó źnionej 

dostawy brutto za ka żdy dzie ń opó źnienia i za ka żde naruszenie. ” 
Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian istotny ch 
postanowie ń umowy. 
 

Pytanie 8: „ dot. § 5 ust. 3 projektu umowy:  
Prosimy o uzupełnienie zapisu powyżej wskazanego paragrafu poprzez dodanie na końcu 
paragrafu zdania: 
>>Kary, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 Wykonawca zapłaci na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
doręczenia mu uzasadnionego żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Po 
bezskutecznym upływie terminu Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należnego 
wynagrodzenia Wykonawcy, po wcze śniejszym przesłaniu na adres Wykonawcy 
obci ążeniowej noty ksi ęgowej. W przypadku braku mo żliwo ści zaspokojenia roszcze ń 
z tytułu kar umownych na zasadach okre ślonych powy żej, ksi ęgowa nota 
obci ążeniowa płatna b ędzie przez Wykonawc ę po jej wystawieniu oraz przesłaniu 
na adres Wykonawcy. <<” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian istotny ch 
postanowie ń umowy. Jednocze śnie zamawiaj ący informuje, że wystawia noty ksi ęgowe, które 
wraz z pismem dotycz ącym naliczania kar wysyłane s ą do wykonawcy. 
 

Pytanie 9: „dot. § 8 ust. e) projektu umowy:  
 Proszę o odstąpienie od ww. zapisu.” 
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian istotny ch 
postanowie ń umowy. 

 

Pytanie 10: „dot. § 10 ust. 4 projektu umowy:  
 Proszę o odstąpienie od zapisów § 10 ust. 4 projektu umowy.” 
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian istot-
nych postanowie ń umowy. Jednocze śnie zamawiaj ący wprowadza w ww. paragrafie ust ęp 5 
o nast ępującym brzmieniu: 
„Zamawiaj ący nie b ędzie uprawniony do nało żenia kar umownych, o których mowa w ust. 4 
powy żej, jeżeli Wykonawca ł ącznie: wyst ąpi o zgod ę Zamawiaj ącego oraz Zamawiaj ący popadnie 
w zwłok ę z zapłat ą wynagrodzenia nale żnego Wykonawcy przekraczaj ącą 30 dni.” 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 24.11.2014 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

        


