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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.11.2022 r. pod numerem 2022/S 211-607791 
na świadczenie usług przeglądów i konserwacji urządzeń medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej-Curie -  Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1710) Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 9
Czy Zamawiający zgadza się na wykonanie przeglądu 21 dni od daty zawarcia umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana zostanie wprowadzona w załączniku nr 2 do umowy (opis przedmiotu zamówienia) 
zawieranej z Wykonawcą którego oferta okaże się najkorzystniejsza w zakresie zadania nr 9.

Pytanie nr 2 §2 ust. 5 wzoru umowy dla Zadania nr 9 (Załącznik nr 5.2 do SWZ)
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie terminu płatności wynoszącego 60 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana zostanie wprowadzona w umowie zawieranej z Wykonawcą którego oferta okaże się 
najkorzystniejsza w zakresie zadania nr 9.

Pytanie nr 3 dotyczy §6 ust. 2 oraz ust. 5 wzoru umowy dla Zadania nr 9 (Załącznik nr 5.2 do SWZ)
Czy Zamawiający akceptuje następujące warunki gwarancji: 3 miesiące gwarancji na wykonane czynności oraz 6 miesięcy 
gwarancji na użyte podczas przeglądu części zamienne?
Brak akceptacji powyższych warunków gwarancji uniemożliwi nam wzięcie udziału w postępowaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana zostanie wprowadzona w umowie zawieranej z Wykonawcą którego oferta okaże się 
najkorzystniejsza w zakresie zadania nr 9.

Pytanie nr 4 dotyczy §7 ust. 2.5) wzoru umowy dla Zadania nr 9 (Załącznik nr 5.2 do SWZ)
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar umownych od niezrealizowanej części umowy brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 dotyczy §10 wzoru umowy dla Zadania nr 9 (Załącznik nr 5.2 do SWZ)
Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości 
wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca 
się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może 
stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej.
Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub 
usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, 
wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw 
wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.
W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on
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wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw 
produktów objętych umową przetargową.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 
12 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
Mając na uwadze powyższe, postanowienia art. 439 ust. 2-̂ 4 ustawy Pzp zostały zawarte w treści załącznika nr 5.2 do SWZ 
(§10 ust. 14 -  18), gdyż termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 9 wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia 
umowy.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.
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