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TAM-852/1-PN/87-2014       Rybnik, dnia 15.12.2014 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawę respiratorów - 3 sztuki (zamówienie: TAM-852-PN/87-2014) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 09.12.2014 r., pod nr 404040 - 2014 
 

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

 
Pytanie 1: „Informacje ogólne – Pkt. 6 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator posiadający 

wbudowaną wysokowydajną turbinę przez co podłączenie do centralnej instalacji powietrza 
nie jest wymagane?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów pierwotnie okre ślonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie opisanym w pytaniu.  
 
Pytanie 2: „Parametry regulowane – Pkt. 7  – Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator 

posiadający regulowane ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie 4-30 cmH2O?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza ograniczenie minimalnego przedziału po miarowego 
(w stosunku do pierwotnie okre ślonego w specyfikacji) – do podanego w pytaniu. W p rzypadku 
zaoferowania rozwi ązania dopuszczonego niniejszym pismem nale ży w punkcie III.7 zał ącznika 
nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówieni a („Specyfikacja techniczna”), w kolumnie 2 
 „Wymagane funkcje / parametry”  nanieść stosownie skorygowany zapis – tak, by z oferty jas no 
wynikało, co wykonawca zaoferował.  
 
Pytanie 3: „Inne  funkcje wentylacji – Pkt. 5 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator 

z automatycznie włączoną kompensacją przecieków z trybach inwazyjnych i nieinwa-
zyjnych wentylacji?”  

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów pierwotnie okre ślonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w zakresie opisanym w pytaniu n ie dopuszcza zaoferowania opisanego 
rozwi ązania.  
 
Pytanie 4: „Czy Zamawiający ze względu na przeznaczenie respiratorów – oddział Intensywnej Terapii 

będzie wymagał, aby przynajmniej jeden respirator był wyposażony w moduł pomiarowy 
wydatku energetycznego pacjenta oraz pomiaru kapnometrii tzw. pomiar kalorymetrii 
z wyświetlaniem wartości na ekranie respiratora.Moduł może być stosowany zamiennie we 
wszystkich respiratorach typu Engstrom Carestation i Pro oraz w posiadanych przez 
Zamawiającego monitorach znajdujących się na Oddziale Intensywnej Terapii.” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie respiratora opisanego w p ytaniu, jednak nie 
stawia takiego wymogu.  
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Pytanie 5: „Czy Zamawiający wymaga ze względów ekonomicznych, aby respiratory były wyposażone 

w zastawkę wydechową wielokrotnego użytku podlegając procesowi sterylizacji?”  
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie respiratora opisanego w p ytaniu, jednak nie 
stawia takiego wymogu.  
 
Pytanie 6: „Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy respiratora wyposażonego w elektroniczny czujnik 

pomiaru tlenu - niezużywalny, co w znaczący sposób wypływa na koszty eksploatacyjne 
używania respiratorów ( brak okresowej wymiany czujnika tlenu)?”  

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie respiratora opisanego w p ytaniu, jednak nie 
stawia takiego wymogu.  

 
Pytanie 7: „Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy respiratora wyposażonego dodatkowo w tory 

jezdne ze względów na przypadek awarii lub serwisowania – szybki demontaż z kolumny, 
brak blokowania stanowiska IT poprzez awarię urządzenia?”  

Odpowied ź 7: Zgodnie z zapisem punktu VII. 13 zał ącznika 1.2 specyfikacji technicznej 
zamawiaj ący wymaga, aby ka żdy z zaoferowanych respiratorów posiadał podstaw ę jezdną.  

Jednocze śnie w zwi ązku z dostrze żoną przez zamawiaj ącego omyłk ą w punkcie VII.13 
załącznika 1.2 „ Specyfikacja techniczna ” w kolumnie „ Wymogi ” zamawiaj ący dokonuje poprawy 
powstałej omyłki poprzez dodatnie słowa TAK w ww. w ierszu (informacja taka wynika tak że z for-
mularza cenowego). Zmian ę tę należy nanie ść w załączniku 1.2.  
 
Pytanie 8: „Czy Zamawiający ze względu na przeznaczenie respiratorów – oddział Intensywnej Terapii 

będzie wymagał, aby respiratory były wyposażone pomiar ciśnienia wewnatrztchawicznego 
powszechnie stosowany u wielu renomowanych producentów respiratorów?  

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie respiratora opisanego w p ytaniu, jednak nie 
stawia takiego wymogu.  

 
Pytanie 9: „Czy Zamawiający ze względu na przeznaczenie respiratorów – oddział Intensywnej Terapii 

będzie wymagał, aby respiratory były wyposażone w tryb odzwyczajnia pacjenta od 
wentylacji mechanicznej tak zwaną próbę oddechów spontanicznych SBT?”  

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie respiratora opisanego w p ytaniu, jednak nie 
stawia takiego wymogu.  

 
Pytanie 10: „Czy Zamawiający ze względu na przeznaczenie respiratorów – oddział Intensywnej Terapii 

będzie wymagał, aby respiratory były wyposażone w kompatybilne zastawki wydechowe 
z respiratorami typu Engstrom Carestation i Pro?”  

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie respiratora opisanego w p ytaniu, jednak 
nie stawia takiego wymogu.  

 
Pytanie 11: „Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji do 21 dni od daty podpisania 

umowy.”  
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wydłu żenie terminu realizacji zamówienia. 
 
Pytanie 12: „Zwracamy się z prośbą o zmianę § 5 ust. 1 wzoru umowy na następujący: 
>> Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne: 

a) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy i uruchomienia przedmiotu niniejszej umowy o 
którym mowa w § 2 ust. 1 – w wysokości 0,5% wartości przedmiotu niniejszej umowy brutto za 
każdy dzień opróżnienia, ewentualnie 5% w skali roku 

b) w przypadku niedotrzymania terminu przeprowadzenia przeszkolenia pracowników, o którym 
mowa w § 2 ust. 2 b – w wysokości 0,1% wartości przedmiotu niniejszej umowy brutto za każdy 
dzień opóźnienia, 

c) w przypadku opóźnienia w wykonaniu reklamacji określonej w § 3 ust. 2 umowy lub w przypadku 
opóźnienia w wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z warunków gwarancji jakości i serwisu 
– w wysokości 0,1% wartości przedmiotu niniejszej umowy brutto za każdy dzień, 

d) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w § 3 ust. 3 umowy 
– w wysokości 10% wartości przedmiotu niniejszej umowy brutto.<< 

Wykonawca nie kwestionuje prawa zastrzeżenia przez Zamawiającego kar umownych, jednakże jej 
wysokość musi pozostawać w prawidłowej proporcji do wysokości potencjalnej szkody, jaką może on 
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ponieść. Przy ustalaniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości 
i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien 
wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych, które winny mieć 
charakter dyscyplinujący w stosunku do wykonawcy i spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie 
prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego. Określenie wysokości kar na tak wysokim poziomie, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę bardzo krótki termin dostawy, jest sprzeczne z art. 5 kc i 3531 kc w związku 
art. 139 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  
Należy również podkreślić, iż zgodnie z art. 484 § 2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenie kary umownej 
w przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Ze stanem >>rażącego wygórowania<< mamy 
do czynienia, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania lub wykonana jej nienależycie, a wierzyciel nie 
poniesie szkody bądź gdy kara jest niewspółmiernie wysoka do poniesienia szkody. W ocenie 
wnioskodawcy zaistnienia takiej sytuacji w przedmiotowej sprawie jest w pełni uzasadnione i 
zastrzeżenie tak wysokich kar umownych w przypadku kilkudniowego opróżnienia narusza zasad i cel 
zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowi podstawę prawną i faktyczną zarzutu ich 
rażącego wygórowania. Powołać w tym miejscu należy wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 
2007r. sygn. akt I CSK 270/07, w którym stwierdził, że artykuł 144 Prawa zamówień publicznych nie 
wyłącza w żadnym wypadku regulacji Kodeksu cywilnego o karze umownej , w tym o jej miarkowaniu. 
Mając na uwadze bardzo krótki termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia otwarcie ofert oraz zapisy 
art.94 ust.2 ustawy PZP, bardzo prawdopodobnym może stać się fakt skorzystania przez 
Zamawiającego z uprawnień &5 wzoru umowy, ponieważ wykonania zamówienia może podjąć się 
jedynie Wykonawca dysponuje respiratorem będącym przedmiotem przetargu, co stoi w sprzeczności 
z zasadą uczciwej konkurencji (art. 7 ustawy PZP), którą stosuje Zamawiający przeprowadzając przetarg 
nieograniczony.” 
Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy.   

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert ustalony do dnia 17.12.2014 r.  do godziny 9.45 oraz termin otwarcia ofert: w tym 
samym dniu o godzinie 10.00 . 
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

          


