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Bielsk Podlaski 05.07.2018 r. 

 

ZP.261.13.2018 

 

Do wszystkich uczestników postępowania 

na dostawę sprzętu medycznego 

dla Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim 

w trybie przetarg nieograniczony 

o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 221.000 euro 

 

Odpowiedzi na zapytania 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia: 

 

1. Pakiet 11 poz. 4 - Czy Zamawiający może sprecyzować czy łyżeczka Volkmann ma być dwustronna? 

Odpowiedź: Łyżeczka ma być jednostronna. 

2. Pakiet 11 poz. 7 - Czy Zamawiający może udostępnić rysunek lub numer katalogowy wymaganego 

narzędzia? Ułatwi to dopasowanie odpowiedniego do wymagań SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje rysunkami ani numerami katalogowymi. 

3. Pakiet 11 poz. 8 - Czy Zamawiający może sprecyzować czy kleszcze mają być z wkładką utwardzaną? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

4. Pakiet 11 poz. 9 - Czy Zamawiający może udostępnić rysunek lub numer katalogowy wymaganego 

narzędzia? Ułatwi to dopasowanie odpowiedniego do wymagań SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje rysunkami ani numerami katalogowymi. 

5. Pakiet 11 poz. 10 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, opaska zaciskowa 

o wymiarach 70x7 cm, pozostałe parametry bez zmian? Czy Zamawiający może również udostępnić 

rysunek lub numer katalogowy wymaganego narzędzia? Ułatwi to dopasowanie odpowiedniego do 

wymagań SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. wymienioną opaskę, Zamawiający nie dysponuje 

rysunkami ani numerami katalogowymi. 

6. Pakiet 11 poz. 11 - Czy Zamawiający może udostępnić rysunek lub numer katalogowy wymaganego 

narzędzia? Ułatwi to dopasowanie odpowiedniego do wymagań SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje rysunkami ani numerami katalogowymi. 

7. Pakiet 11 poz. 23 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pinceta 

chirurgiczna o dł. 20 cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

8. Pakiet 11 poz. 32 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak o wymiarach 

15x8 cm i długości 155 mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

9. Pakiet 11 poz. 34 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, rozwieracz o dł. 

16,5 cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

10. Pakiet 13 poz. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, wanna do 

kontenera o wymiarach 587x279x101 mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

11. Pakiet 13 poz. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, wanna do 

kontenera o wymiarach 587x279x131 mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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12. Pakiet 13 poz. 3, 4, 5, 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pokrywa 

kontenera o kolorze złotym, pozostałe parametry bez zmian? Posiadamy jedynie kolorowe ramki na 

tabliczki identyfikacyjne z pokrywą o jednym kolorze złotym. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

13. Pakiet 13 poz. 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, wanna do 

kontenera o wymiarach 297x279x101 mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

14. Pakiet 13 poz. 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kosz stalowy o 

wymiarach 240x250x50 mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

15. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o zakresie ruchomości – od przeprostu -5o dom pełnego 

zgięcia 115o? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

16. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach prędkości regulowanej w zakresie min. 1 do 5 

bez określenia prędkości w stopniach na minutę, procentach maksymalnej prędkości lub milimetrach na 

minutę? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

17. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z regulacją obciążenia w skali 1-3? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

18. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie bez określenia przerwy wyprostu i zgięcia? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

19. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z czasem pracy ograniczonym do minimum 180 min? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

20. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach maksymalnych 98x37 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

21. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o masie do 14 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

22. Czy Zamawiający dopuści szynę do ćwiczeń biernych CPM o poniższych nie gorszych parametrach: 

Mobilizacja st. kolanowego i biodrowego     
 

    

Regulacja prędkości w trakcie zgięcia-

wyprostu 
    

 
    

Regulacja czasu trwania ćwiczeń     
 

    

Automatyczne zwiększenie wyprostu     
 

    

Automatyczne zwiększenie zgięcia     
 

    

Przerwa w trakcie wyprostu     
 

    

Przerwa w trakcie zgięcia     
 

    

Funkcja rozgrzewki „Warm up”      z menu       

Regulacja podpory stopy     
 

    

Limit automatycznego wzrostu zgięcia     
 

    

Limit automatycznego wzrostu wyprostu     
 

    

Powtórzenia ruchu na limicie zgięcia     
 

    

Powtórzenia ruchu na limicie wyprostu     
 

    

Zakres ruchu w st. kolanowym     -10°¸ 120°     

Zakres ruchu w st. biodrowym 7°¸ 115° 

Prędkość ruchu 0.8°/sekundę¸ 3,5°/sekundę 

Siła 0 – 40kg 

Zasilanie 220V/60 Hz 

Klasa 1B Standard EN60601-1 

Waga     9,5 kg     

Konstrukcja     

możliwość pracy obu 

kończyn bez zmiany 

ustawień 

  
 

Odpowiedź pozytywna na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest 

funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi rehabilitacyjne pacjenta kończyny dolnej, a różni się jedynie 

delikatnymi szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i 

bezpieczeństwo pacjenta.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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23. Pakiet nr 10 - Czy zamawiający dopuści szynę do ćwiczeń biernych CPM o limicie wyprostu -10° do 

123°? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

24. Pakiet nr 10 - Czy zamawiający dopuści szynę do ćwiczeń biernych CPM o limicie zgięcia -5° do 123°? 

Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

25. Pakiet nr 10 - Czy zamawiający dopuści szynę do ćwiczeń biernych CPM o zakresie ruchomości od 

przeprostu -10° do pełnego zgięcia 123°? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

26. Pakiet nr 10 - Czy zamawiający dopuści szynę do ćwiczeń biernych CPM o prędkości 10 do 100% w 

odstępach co 10%? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

27. Pakiet nr 10 - Czy zamawiający dopuści szynę do ćwiczeń biernych CPM o obciążeniu od 1 do 25? 

Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

28. Pakiet nr 10 - Czy zamawiający dopuści szynę do ćwiczeń biernych CPM o przerwie wyprostu 00:00 do 

05:00 min: sek w odstępach co 1 s? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

29. Pakiet nr 10 - Czy zamawiający dopuści szynę do ćwiczeń biernych CPM o przerwie zgięcia 00:00 do 

05:00 min: sek w odstępach co 1 s? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

30. Pakiet nr 10 - Czy zamawiający dopuści szynę do ćwiczeń biernych CPM o czasie zabiegu (01:00 do 

59:59 w odstępach co 1 minutę)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

31. Pakiet nr 10 - Czy zamawiający dopuści szynę do ćwiczeń biernych CPM o wymiarach 390 x (min 430, 

max 580) 970 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

32. Pakiet nr 10 - Czy zmawiający dopuści szynę do ćwiczeń biernych CPM o masie 14 kg? Jeśli nie, 

proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

33. Pytanie 1 dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

dodanie do SIWZ (strona internetowa Zamawiającego, na której zostało umieszczone przedmiotowe 

postępowanie) załącznika nr 4 – Formularz JEDZ. W Zamieszczonej przez Zamawiającego 

dokumentacji brakuje ww. załącznika. 

Odpowiedź: Załącznik został umieszczony, formularz jest ogólnie dostępny pod linkiem wskazanym 

w SIWZ. 

34. Pytanie 2 dot. Rozdziału XIV pkt. 1 SIWZ - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy jedno 

z kryteriów oceny ofert – „jakość”, dot. pakietów nr 1 i 17 to: „parametr oceniany” wskazany przez 

Zamawiającego w formularzu cenowym przedmiotowych pakietów? 

Odpowiedź: Tak, kryterium oceny ofert „jakość” to w formularzu cenowym „parametr oceniany”. 

35. Pytanie 3 dot. Formularza ofertowego - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, pomoc przy 

prawidłowym wypełnieniu formularza ofertowego: 

a) czy poniższa deklaracja zamieszczona w formularzu ofertowym:  

„Oferujemy dla przedmiotu zamówienia okres gwarancji…………….miesięcy 

Oferujemy dla przedmiotu zamówienia termin dostawy………………….dni kalendarzowych”, 

dotyczy pakietów 2-16 a umieszczone w niej terminy stanowią część kryteriów oceny oferty? 

Odpowiedź: Wykonawca musi zaoferować termin dostawy oraz okres gwarancji, w przypadku 

pakietów nr 2-16 stanowi to część kryterium oceny ofert. 

b) czy poniższa deklaracja zamieszczona w formularzu ofertowym: 

„Akceptuję termin realizacji zamówienia – do 25* / 26-35* / 36-50* dni kalendarzowych od daty 

podpisania umowy. *właściwe zaznaczyć” dotyczy pakietów 1 i 17, nie stanowiąc zarazem kryterium 

oceny ofert? 

Odpowiedź: Wykonawca musi zaoferować termin dostawy, ale w przypadku pakietów nr 1 i 17 nie 

stanowi to kryterium oceny ofert. 

36. Pytanie 4 dot. Rozdziału V pkt. 1 ppkt. 2 lit c) Zdolność techniczna i zawodowa - Zwracamy się z 

uprzejmą prośbą o wyjaśnienie. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub 

zawodowej gdy Wykonawca składając ofertę w dwóch pakietach, przedstawi do każdego z nich po 
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jednej należycie wykonanej dostawie sprzętu medycznego odpowiadającego wskazanej SIWZ (nie 

mniejszej) kwocie wartości brutto? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

37. Dotyczy części nr 16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do odrębnego pakietu 

lub możliwość składania ofert na poszczególne pozycje z pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej 

liczbie wykonawców i wybranie najkorzystniejszej cenowo oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

38. Dotyczy części nr 16 - Czy Zamawiający dopuści system ogrzewania wlewów dożylnych i krwi 

różniący się względem SIWZ: 

- stała bezpieczna dla krwi i związków krwiozastępczych temperatura ustalona przez producenta- 

41,9oC (± 0,1oC) 

- możliwość mocowania do pionowych stojaków bądź statywów 

- standardowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD 

- temperatura krążącego płynu roboczego osiąga 37° C od temperatury otoczenia po około 4 minutach 

- przepływ max 5000 ml/h 

- waga 3,6 kg 

- w zestawie jednorazowe linie pacjenta – 30 szt. 

- stopień ochrony IPX1 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

39. Dotyczy części nr 16 - Czy Zamawiający uzna warunek z pkt. 18 za spełniony jeśli oferowane 

urządzenie do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych spełnia ostre kryteria amerykańskiego 

stowarzyszenia banków krwi AABB (American Association of Blood Banks) i jest zarejestrowane do 

sprzedaży w Polsce? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie dotyczy pkt. 91 zał. 7 do SIWZ 

40. Pyt. 1 - „Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia angiograficznego, automatycznego 

wstrzykiwacza środka kontrastowego a menu w języku polskim?” 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

41. Pyt. 2 - „Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczeni angiograficznego, automatycznego 

wstrzykiwacza środka kontrastowego wyposażonego w wyświetlany na panelu sterującym przewodnik 

dla użytkownika typu „krok po kroku?”.  

Uzasadnienie: Przewodnik wyświetla komunikaty w języku polskim umożliwiające zaprogramowanie i 

wykonanie iniekcji oraz komunikaty ostrzegawcze co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo 

pacjenta i komfort pracy ze wstrzykiwaczem podczas badania. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

42. Pyt. 3 - „Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością objęcia go 

zdalnym nadzorem serwisowym poprzez łącze VPN?” 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

43. Pyt. 4 - „Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością pracy w trybie 

„zmiennego przepływu środka kontrastowego”, który umożliwia operatorowi dozowanie kontrastu w 

zależności od potrzeb za pomocą kontrolera ręcznego?” 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

44. Pyt. 5 - „Czy zamawiający zaakceptuje Automatyczny angiograficzny wstrzykiwacz środków 

kontrastowych Mark7 Arterion sprzężony z angiografem o następujących parametrach: 

• Sterowanie urządzeniem przez ekran dotykowy 

• Zakres prędkości wymuszonego przepływu 0,1 – 45 ml/s 

• Zakres ciśnienia programowalnego 100 – 1200 PSI 

• Maksymalny, całkowity czas opóźnienia iniekcji od 0s do 99,9s 

• Iniekcje programowe: pojedyncze i wielofazowe 

• Liczba protokołów dla angiografii 40 

• Napełnianie wkładów ręcznie i automatycznie 

• Głowica wstrzykiwacza wyposażona we wkłady wymienne o pojemności 150 ml przeznaczone do 

napełniania dowolnie wybranym środkiem kontrastowym, dowolnego producenta? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

45. Pakiet nr 1 pkt. 91-104 Wstrzykiwacz automatyczny - Czy Zamawiający w pozycji „automatyczny 

wstrzykiwacz” dopuści wstrzykiwacz zasilany przewodowo/bezpośrednio z sieci 220 V? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

46. Pakiet nr 1 pkt. 91-104 Wstrzykiwacz automatyczny - Czy Zamawiający w pozycji „automatyczny 
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wstrzykiwacz” dopuści wstrzykiwacz o następujących parametrach: 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

47. Pakiet 11 - Z uwagi na fakt, iż Pakiet 11 nie zawiera specjalistycznych urządzeń medycznych (poza 

poz. 11 – pojedynczy zasilacz), które z uwagi na swe gabaryty, elektronikę, ilość części 

składowych/zamiennych wymagają szczególnych zasad postępowania, lecz zawiera popularne i typowe 

narzędzia chirurgiczne powszechnie stosowane na salach operacyjnych: typu łyżeczki, kleszcze, 

kleszczyki, pincety itp., które z uwagi na swą strukturę i specyfikę nie mają części zamiennych, 

podlegają standardowym procesom zużywania się, a w zakresie obsługi serwisowej podlegają 

potrzebom np. ostrzenia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od niektórych wymogów 

nieadekwatnych do tego typu asortymentu tj.  

 Rozdz. III SIWZ pkt. 4 ppkt. 1 oraz pkt. 7 (umowa § 1 ust. 3 pkt.1, ust. 6 i in.) - zainstalowania i 

uruchomienia, montażu - (spełnione zostanie dla poz. 11 - zasilacz) 

 Rozdz. III SIWZ pkt. 4 ppkt. 2 (umowa § 1 ust. 3 pkt. 2, ust. 6 i in.) – przeprowadzenia bezpłatnego 

szkolenia - (spełnione zostanie dla poz. 11 - zasilacz) 

 Rozdz. III SIWZ pkt. 5 ppkt. 1), 5) (umowa § 1 ust. ust. 4 pkt. 1,3) – karty gwarancyjnej, paszportu 

technicznego - (spełnione zostanie dla poz. 11 - zasilacz) 

 Rozdz. III SIWZ pkt. 5 ppkt. 3 (umowa § 1 ust. ust. 4 pkt. 4) - niezbędną dokumentację techniczną 

zwierającą zalecenia dotyczące okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi 

serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, 

kalibracji wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją 

używania nie mogą być wykonane przez Zamawiającego 

 Rozdz. III SIWZ pkt. 5 ppkt. 4) (umowa § 1 ust. ust. 4 pkt. 6) - wykazy części zamiennych, części 

zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę sprzętu wraz z 

wykazami dostawców tych części i materiałów; 

1 Regulowana prędkość przepływu: 0,1 - 40 ml/s (opcja angio); 0,1 - 10,0 ml/s (opcja TK) 

2 Ciśnienie: 75 - 1200 psi (opcja angio, peripheral); 75 - 300 psi (opcja TK), 

3 Głowica strzykawki dostosowana do stosowania wymiennych wkładów napełnionych środkiem 

cieniującym pojemność 50 ml, 65 ml 

4 Głowica strzykawki dostosowana do stosowania wymiennych wkładów napełnionych środkiem 

cieniującym pojemność 75 ml, 100 ml 

5 Głowica strzykawki dostosowana do stosowania wymiennych wkładów napełnionych środkiem 

cieniującym pojemność 125 ml 

6 Głowica strzykawki dostosowana do stosowania wymiennych wkładów o pojemności 150 ml 

7 Głowica strzykawki dostosowana do stosowania wymiennych wkładów o pojemności 200 ml 

8 Napełnianie wkładu kontrastem z prędkością 0,2 - 25 ml/s 

9 Całkowity czas w opóźnieniu skanowania 0 - 300 s 

10 Całkowity czas w opóźnieniu iniekcji 0 - 300 s 

11 Elektroniczny Detektor mikrozatorów powietrza - opcja 

12 Monitor ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym (touch screen) 

 13 Możliwość zapisania w pamięci systemu min. 45 protokołów (dla każdej z opcji po 45 

protokołów tj. opcja angio 45; opcja TK 45) razem 90 

14 Fazy: 1-4 

 15 Opóźnienie fazy od 0 do 300 sek 

 16 System ogrzewania kontrastu (37 stopnie C) 

 17 Strzykawka na własnym statywie z możliwością łatwego przemieszczania 

 18 Możliwość mocowania głowicy strzykawki do stołu aparatu angiograficznego, ściany lub sufitu 

 19 Napełnianie wkładów ręcznie lub automatycznie 

 20 Opcja Kardio - podawanie kontrastu synchronizowane sygnałem EKG – opcja  

 21 Instrukcja obsługi w j. Polskim 

 22 Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego dotyczące obsługi strzykawki 

automatycznej 

 
23 Wyświetlane parametry na głowicy - ilość kontrastu, ustawiony przepływ i ilość kontrastu do 

podania 

 
24 Automatycznie obracający wyświetlacz na głowicy o 180 stopni w zależności od położenia głowicy 

ułatwiający odczytywanie wartości 

 



 
6 

 Formularz cenowy poz. 38, umowa § 5 ust. 4, ust. 16 – przeglądów - (spełnione zostanie dla poz. 

11 - zasilacz) 

 umowa § 5 ust. 21 - 10 letniego dostępu do części zamiennych i zużywalnych oraz materiałów 

eksploatacyjnych - (spełnione zostanie dla poz. 11 - zasilacz) 

a w zamian doprecyzowanie, iż narzędzia z Pakietu 11 podlegają gwarancji i/lub naprawom na 

zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. Postanowienia gwarancyjne realizowane na 

podstawie przedmiotowej umowy. 

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę. 

48. Pakiet 11 - Dot. oświadczenia – Załącznik nr 6 – Czy Zamawiający doprecyzuje przy oświadczeniu 

dotyczącym pozwoleń użytkowania i stosowania w Służbie Zdrowia poprzez dodanie jeśli dotyczy? 

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych wyroby klasy I będące przedmiotem Pakietu 11 nie 

wymagają Certyfikatu CE. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

49. § 5 ust. 8, 18 – Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować termin usunięcia wad na 10 dni roboczych? 

Odpowiedź: § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie „W okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest 

powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od ich 

ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 10 dni roboczych 

od daty powiadomienia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy”.  

§ 5 ust. 18 otrzymuje brzmienie „W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia 

wad w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia wady lub awarii przez Zamawiającego, 

bądź nie usunie wad w terminie 10 dni roboczych, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania 

napraw na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie innych specjalistów bez utraty praw wynikających z 

gwarancji.” 

50. § 5 ust. 16, 18 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie reklamowanego towaru w celach 

reklamacyjnych/serwisowych do siedziby Wykonawcy zamiast przyjazdu wykonawcy do siedziby 

Szpitala? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość z zastrzeżeniem, że dotyczy to małych narzędzi. 

51. Czy Zamawiający w § 5 ust. 15 dookreśli, iż gwarancja na nowo dostarczony towar biegnie nie dłużej 

niż 12 miesięcy od daty wymiany? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, okres gwarancji musi wynikać z deklaracji w 

ofercie przetargowej. 

52. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w § 6: 

1. Ust. 2 Pkt 1 zastąpienie zapisem „0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień 

zwłoki”, 

2. Ust. 2 Pkt 2 zastąpienie zapisem „0,5% wartości reklamowanego towaru”, 

3. Ust. 2 Pkt 3 – usunięcie z uwagi na zdublowanie kary z pkt 2 

4. Ust. 3 z 20% na 10% 

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt 

wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości 

zastrzeżonych kar umownych. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla 

wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji 

prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno 

bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. 

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) 

prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt 

IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter 

odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod 

uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 

23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar 

umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter 

odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych 

wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru 

odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych 

jest w pełni uzasadniona. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

53. Pakiet 6 - Czy Zamawiający dopuści stół do transportu chorych o wymiarach całkowitych: długość 

2020mm x szerokość 730 mm? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

54. Pakiet 6 - Czy Zamawiający dopuści stół do transportu chorych z leżem o wymiarach: długość 1850mm 

x szerokość 525 mm? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

55. Pakiet 6 - Czy Zamawiający dopuści stół do transportu chorych z leżem opartym na pantografie, w 

którym konstrukcja podstawy i sposób montażu siłownika nie wymagają zastosowania tworzywowej 

osłony podwozia? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

56. Pakiet 6 - Czy Zamawiający dopuści stół do transportu chorych z regulacją wysokości w zakresie 

620mm do 940 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

57. Pakiet 6 - Czy Zamawiający dopuści stół do transportu chorych z regulacją segmentu pleców za 

pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-65o? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

58. Pakiet 6 - Czy Zamawiający dopuści stół do transportu chorych z uchwytami do manewrowania, 

umieszczonymi od strony głowy i nóg w postaci metalowego, chromowanego pałąka bez regulacji 

wysokości? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

59. Pakiet 6 - Czy Zamawiający dopuści stół do transportu chorych wyposażony w barierki boczne, 

wykonane ze stali chromowanej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

60. Pakiet 6 - Czy Zamawiający dopuści stół do transportu chorych wyposażony w koła o średnicy 150mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

61. Pakiet 6 - Czy Zamawiający dopuści stół do transportu chorych wyposażony w materac o grubości 4cm, 

montowany do leża za pomocą pasków, które są lepszym rozwiązaniem w porównaniu z rzepami, które 

stanowią idealne środowisko do rozwoju bakterii? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

62. Pakiet 6 - Czy Zamawiający dopuści stół do transportu chorych wyposażony w wieszak kroplówki bez 

możliwości chowania go w podstawie wózka? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

63. Dotyczy zał. nr 7 pakiet 1 - Nasza firma pragnie Państwu zaoferować w postępowaniu wysokiej klasy 

aparat rtg z ramieniem C. Aby umożliwić konkurencję w postępowaniu wnosimy o modyfikację 

wymogów w SIWZ dla poniższych parametrów, co pozwoli dopuścić naszą firmę do udziału w 

postępowaniu: 

Lp. Nazwa asortymentu Parametr wymagany 
Parametr 
oceniany 

 

Ramię C z możliwością 
fluoroskopii i strzykawką 
automatyczną do podawania 
kontrastu 

TAK 
parametr 
oferowany 

 

3. 
Zakres ruchu wzdłużnego ramienia 
C 

≥ 20 cm   

6. 
Zakres ruchu orbitalnego ramienia 
C   

≥ 1480  

Największa 
wartość 5 pkt. 
Pozostałe  
i graniczna 0 pkt. 

11. 
Uchwyt przy lub na detektorze 
obrazu do ręcznego manipulowania 
ramieniem C 

Tak   

14. 
Wielofunkcyjny pedał do włączania 
promieniowania 

Tak   

16. Szerokość wózka z ramieniem C ≤ 83 cm   

23. 
Moc generatora RTG zgodnie z 
Normą IEC 60601-2-54 dla 100kV 

≥ 25 kW   
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28. 
Zakres prądu dla trybów 
fluoroskopii 

≥ 3 do 240 mA  

Największa 
wartość 5 pkt. 
Pozostałe i 
graniczna 0 pkt. 

44. Pojemność cieplna kołpaka ≥ 5300 kHU  

Największa 
wartość 5 pkt. 
Pozostałe i 
graniczna 0 pkt. 

62. 
Wzmocnienie krawędzi i redukcja 
szumów w czasie rzeczywistym 

Tak   

78. 
Regulacja pochylenia lub 
wysokości monitorów 

Tak   

82. 
Archiwizacja na USB w formatach 
min. TIFF, DICOM 

Tak   

Powyższe zmiany wymaganych przez Zamawiającego parametrów obejmują jedynie szczegóły 

techniczne nie mające wpływu na użyteczność kliniczną aparatu, ergonomię pracy czy 

bezpieczeństwo. Ponadto powyższe zmiany w SIWZ pozwolą Zamawiającemu na pozyskanie ofert 

konkurencyjnych złożonych przez różne podmioty, a co za tym idzie wybór oferty ekonomicznie i 

funkcjonalnie najkorzystniejszej spośród dostępnych na rynku, co niewątpliwie leży w interesie 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

64. Dotyczy zał. nr 7 pakiet 1 - Zamawiający punktuje tylko wybrane parametry aparatu rtg z ramieniem C, 

w tym nie zawsze te najistotniejsze z punktu widzenia wartości klinicznej, obsługi aparatu i dostępu do 

pacjenta jak np. zakres ruchu orbitalnego ramienia, pomijając wolną przestrzeń czy głębokość ramienia 

C. Poprzez takie postępowanie Zamawiający faworyzuje w nieuzasadniony sposób rozwiązanie 

jednego producenta – firmę Ziehm. Prosimy o wprowadzenie punktacji dla poniższych punktów zgodnie 

z poniższym: 

Lp. Nazwa asortymentu Parametr wymagany 
Parametr 
oceniany 

 

Ramię C z możliwością 
fluoroskopii i strzykawką 
automatyczną do podawania 
kontrastu 

TAK 
parametr 
oferowany 

 

1. 
Głębokość ramienia C (odległość 
między osią wiązki z wewnętrzną 
powierzchnią ramienia C).   

≥ 68 cm  

Największa 
wartość 5 pkt. 
Pozostałe i 
graniczna 0 pkt. 

3. Odległość SID ≥ 104 cm  

Największa 
wartość 5 pkt. 
Pozostałe i 
graniczna 0 pkt. 

4. 
Zakres ruchu pionowego ramienia 
C 

≥ 42 cm  

Największa 
wartość 5 pkt. 
Pozostałe i 
graniczna 0 pkt. 

8. 
Zakres obrotu ramienia C wokół osi 
pionowej 

≥ ±10˚  

Największa 
wartość 5 pkt. 
Pozostałe i 
graniczna 0 pkt. 

22. 
Generator impulsowy wysokiej 
częstotliwości   

≥ 25 imp./sek.  

Największa 
wartość 5 pkt. 
Pozostałe i 
graniczna 0 pkt. 

24. Skopia pulsacyjna w zakresie ≥ 2-25imp./sek  

Największa 
wartość 5 pkt. 
Pozostałe i 
graniczna 0 pkt. 

25. Regulacja szerokości impulsu 
min. 10 msek. – 
40 msek 

 
Największa 
wartość 5 pkt. 
Pozostałe i 



 
9 

graniczna 0 pkt. 

36. Wielkość ogniska dużego   ≤ 0.6  

Najmniejsza 
wartość 5 pkt. 
Pozostałe i 
graniczna 0 pkt. 

45. Prędkość chłodzenia kołpaka > 95kHU/min  

Największa 
wartość 5 pkt. 
Pozostałe i 
graniczna 0 pkt. 

46. Szybkość chłodzenia anody   > 75kHU/min  

Największa 
wartość 5 pkt. 
Pozostałe i 
graniczna 0 pkt. 

56. 
Ilość obrazów w pamięci dla pełnej 
matrycy 

≥ 90 000  

Największa 
wartość 5 pkt. 
Pozostałe i 
graniczna 0 pkt. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

65. Dotyczy zał. nr 7 pakiet 1 – pkt. 5 - Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i zastąpienie 

zdania „Zamortyzowany ruch ramienia C w pionie” zdaniem „Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie”. 

Odpowiedź: Zamawiający dokona poprawy na zdanie o brzmieniu „Zmotoryzowany ruch ramienia C 

w pionie”. 

66. Dotyczy zał. nr 7 pakiet 1 – pkt 86 - Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i zastąpienie 

zdania „Gwarancja 24 miesiące od daty instalacji” zdaniem „Gwarancja minimum 24 miesiące od daty 

instalacji”. 

Odpowiedź: Punkt 86 zostaje poprawiony na „Gwarancja minimum 24 miesiące od daty instalacji”.  

67. Dotyczy zał. nr 7 pakiet 1 – pkt 88 - Czy Zamawiający potwierdza, że wymagany czas usunięcia 

usterki nie wymagającej sprowadzenia części zamiennych wynoszący 72 godziny dotyczy dni 

roboczych rozumianych jako pn. - pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Odpowiedź: Tak. 

68. Dotyczy zał. nr 5 Umowa § 5 ust. 14 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z tego 

wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym 

postępowaniem składają się z tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego 

urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby 

niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

69. Dotyczy zał. nr 5 Umowa § 5 ust. 18 - W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia 

wad w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia wady lub awarii przez Zamawiającego, bądź 

nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dokonania napraw na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie innych specjalistów bez utraty praw 

wynikających z gwarancji. Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem 

SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary 

umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w 

chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami 

wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli 

ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej 

zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 

1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną. 

Odpowiedź: § 5 ust. 18 otrzymuje brzmienie „W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu 

stwierdzenia wad w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia wady lub awarii przez 

Zamawiającego, bądź nie usunie wad w terminie 10 dni roboczych, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dokonania napraw na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie innych specjalistów bez utraty 

praw wynikających z gwarancji.” 

70. Dotyczy zał. nr 5 Umowa § 6 ust. 2 pkt 2) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w/w 

zapisu na: „0,2% ceny umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu napraw wynikających z 

gwarancji lub przeglądów technicznych”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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71. Dotyczy zał. nr 5 Umowa § 5 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w/w zapisu na: 

„Wykonawca gwarantuje zapewnia zadeklarowaną jakość przedmiotu umowy”. Uprzejmie prosimy o 

zmianę. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie 

winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na 

zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak 

„zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

72. Dotyczy zał. nr 5 Umowa § 5 ust. 12 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w/w zapisu na: 

„Wszelkie naprawy wynikające z realizacji gwarancji odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy. W 

takim przypadku Wykonawca udziela gwarancji na roboty naprawcze”. Przedmiotem umowy nie są 

roboty naprawcze tylko sprzedaż urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

73. Dotyczy zał. nr 5 Umowa § 5 ust. 13 - Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków gwarancji, 

wyraża zgodę na zmianę w/w zapisu na: „Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

wskutek wady aparatu Zamawiający nie mógł korzystać z niego, niezależnie od rodzaju wady ani 

sposobu jej usunięcia (naprawa, wymiana, itp.)  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

74. Dotyczy zał. nr 5 Umowa § 5 ust. 14 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w/w zapisu na: 

„Druga Trzecia naprawa tego samego elementu, podzespołu lub usterki tego samego rodzaju 

upoważnia Zamawiającego do żądania wymiany całego aparatu na nowy wolny od wad”? Uprzejmie 

prosimy o zmianę zgodnie z powszechną praktyką na rynku zamówień publicznych w zakresie dostawy 

wyrobów medycznych. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

75. Dotyczy zał. nr 5 Umowa § 5 ust. 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu? 

Uprzejmie prosimy o wykreślenie tego ustępu, którego postanowienia nie odpowiadają już powszechnej 

praktyce, w szczególności w kontekście faktu, iż wykonawcy udzielają już niemalże sztandarowo 

gwarancji na okres znacznie dłuższy niż ten, który statuuje Kodeks cywilny. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

76. Dotyczy zał. nr 5 Umowa § 5 ust. 17 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w/w zapisu na: „W 

razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę Zamawiający może przeprowadzić ekspertyzę własną. 

Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia ww. ekspertyzy i pisemnej odpowiedzi na nią wraz z 

uzasadnieniem jej przyjęcia lub odrzucenia. Reklamacje mogą być rozpatrywane wyłącznie gdy sprzęt i 

aparatura jest użytkowana zgodnie z warunkami instrukcji obsługi gwarancji producenta i zgodnie z 

przeznaczeniem urządzeń. Reklamacjami nie będą objęte uszkodzenia wynikające z winy 

Zamawiającego (jego personelu) lub z przyczyn niezależnych od obu stron umowy (np. powódź, 

zalanie, przepięcia w sieci energetycznej itp. )”? Uprzejmie prosimy o zmianę - producent nie udziela 

gwarancji a warunki korzystania z urządzenia określa instrukcja obsługi. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

77. Dotyczy zał. nr 5 Umowa § 5 ust. 18 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w/w zapisu na: „W 

przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad w terminie nie dłuższym niż 24 

godziny od zgłoszenia wady lub awarii przez Zamawiającego, bądź nie usunie wad w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania napraw na koszt 

Wykonawcy, przez zatrudnienie innych specjalistów bez utraty praw wynikających z gwarancji, pod 

warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcę do usunięcia wady, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym i odpowiednim terminie, po bezskutecznym 

upływie tego terminu.” Uprzejmie prosimy o zmianę. Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie 

pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, jest 

wskazaną, powszechną i należytą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów 

publicznych. 

Odpowiedź: § 5 ust. 18 otrzymuje brzmienie „W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu 

stwierdzenia wad w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia wady lub awarii przez 

Zamawiającego, bądź nie usunie wad w terminie 10 dni roboczych, Zamawiającemu przysługuje 

prawo dokonania napraw na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie innych specjalistów bez utraty 

praw wynikających z gwarancji.” 

78. Dotyczy zał. nr 5 Umowa § 5 ust. 19 - Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków rękojmi, 

wyraża zgodę na zastąpienie w/w zapisu na: „Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi 

będą egzekwowane zgodnie z kodeksem cywilnym niezależnie od uprawnień wynikających z 

gwarancji. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia 
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Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w 

przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

79. Dotyczy zał. nr 5 Umowa § 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie kar umownych z tytułu 

opóźnienia karami umownymi z tytułu zwłoki? Zgodnie z art. 476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca 

odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

80. Dotyczy zał. nr 5 Umowa § 6 ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu? 

Wykonawca ma prawo, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, odstąpić od umowy jedynie z 

przyczyn wskazanych w umowie lub przepisach Kodeksu cywilnego. A skoro jest to jego ustawowe 

prawo, to nie można go karać za skorzystanie z niego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

81. Dotyczy zał. nr 5, Umowa §7 ust. 6 - Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków 

odbiorowych, wyrazi zgodę na usunięcie w/w zapisu i zastąpi go zapisem w brzmieniu: „Jeżeli w toku 

czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez 

Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je 

w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, 

które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy 

zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej 

części przedmiotu umowy po raz drugi, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy 

zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy 

zgodnie z umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy”.  

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym Zamawiający ma obowiązek przeprowadzenia całej 

procedury odbiorowej bez względu na stan, w jakim znajduje się zgłoszony do odbioru przedmiot 

odbioru; jeżeli przedmiot odbioru nie nadaje się do odbioru z powodu wad istotnych, Zamawiający ma 

prawo po zakończeniu ww. procedury odmówić dokonania odbioru. Ponadto, mając na uwadze 

orzecznictwo sądów różnych szczebli, w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, Zamawiający nie może 

odmówić odbioru z powodu wad nieistotnych, tj. wad które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu 

odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

82. Pakiet 4 Pkt. 3 - Prosimy o dopuszczenie regulacji temperatury w zakresie 30-40ºC w krokach co 

0,1ºC. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

83. Pakiet 4 Pkt. 4 - Prosimy o dopuszczenie systemu alarmów w postaci akustycznej i wizualnej oraz 

komunikatu na wyświetlaczu w języku polskim w przypadku: odchylenia temperatury, przegrzania, 

braku łączności z elementem grzewczym, zaniku zasilania. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

84. Pakiet 4 Pkt. 10 - Prosimy o dopuszczenie poszewki do prania w temp. 90°C. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

85. Pakiet 12 Pkt. 3 - Prosimy o dopuszczenie okularów typu gogle, z możliwością regulacji długości 

zauszników oraz zakładania na zwykłe okulary korekcyjne, o wadze 80 g, Eq Pb: 0,75 mm, kolor biały, 

jak na rysunku poniżej: 

 
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga osłon bocznych Eq Pb: 0,5 mm, czy też nie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

86. Pakiet nr 7 pkt. 17 - Czy Zamawiający dopuści nasadkę wiertarską Jacobs z kluczykiem 

współpracującą z akcesoriami o średnicy większej niż wymagana (6,35 mm) tj. do 7,4 mm? Tak 

precyzyjne określenie przez Zamawiającego średnicy bez żadnej tolerancji to wskazanie konkretnego 

produktu oferowanego przez jednego wykonawcę i uniemożliwia złożenie oferty innym wykonawcom. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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87. Pakiet nr 7 pkt. 18 i 19 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dwóch nasadek do drutów 

Kirschnera o śr. 0,7-2,0 mm oraz 2,0-3,2 mm i dopuści jedną nasadkę do drutów Kirschnera o śr. 0,7-

4,0 mm spełniającą wymogi zawarte w pkt. 18 i pkt. 19 oraz rozszerzając zakres jej zastosowania. Tak 

precyzyjne określenie przez Zamawiającego dwóch nasadek bez żadnej tolerancji to jednoznaczne 

wskazanie na produkt oferowany przez jednego wykonawcę i nie ma w nim żadnego uzasadnienia 

merytorycznego, klinicznego oraz ekonomicznego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

88. Pakiet nr 7 pkt. 33 i 35 - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie piły oscylacyjnej o dużej mocy 

275W z szerszym od wymaganych, uniwersalnym zakresem oscylacji 0-13500 cykl/min z precyzyjnym 

wychyleniem kątowym 4,5°? Zamawiający jednoznacznie określił parametry oscylacji piły oraz 

wychylenia kątowego bez żadnej tolerancji tych parametrów wskazując na konkretny produkt. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

89. Pakiet nr 7 pkt. 40 - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wydajnego akumulatora Li-Ion o 

napięciu 10,95V nieznacznie wyższym od wymaganego 9,9V, pojemności 2Ah oraz o niewielkiej masie 

309 g wraz z pojemnikiem, korzystnie niższej od wymaganej 340 g? Precyzyjne określenie przez 

Zamawiającego napięcia akumulatora 9,9V i jego masy 340 g to wskazanie konkretnego produktu 

oferowanego przez jednego wykonawcę i nie ma w nim żadnego uzasadnienia merytorycznego ani 

klinicznego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

90. Pytanie do pakietu nr 7 - Czy w punkcie 22 „Nasadka Triathlon – 1 szt.” Zamawiający dopuści 

alternatywnie nasadkę Zimmer-Hudson stosowaną do rozwiertaków protez Triathlon? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

91. Pytanie do pakietu nr 7 - Czy Zamawiający dopuści sprzęt o parametrach opisanych poniżej: 

1) Rękojeść wiertarska typu pistoletowego – 1 szt.  

Ergonomiczna obudowa. Płynna, bezstopniowa regulacja obrotów. Kaniulacja przynajmniej 4,0 mm. 

Dwa spusty na rękojeści umożliwiający pracę: przód, tył. Blokada spustów. Możliwość mycia na 

wilgotno, przystosowany do sterylizacji w autoklawie. W komplecie z akumulatorem 

niesterylizowanym umieszczanym w sterylizowanej obudowie z mechanizmem uniemożliwiającym 

przypadkowe wypięcie z rękojeści w trakcie użytkowania. Sterylizowana osłona do wkładania 

akumulatora. Rękojeść o następujących parametrach:  

- Regulacja prędkości obrotów wzrastających wraz z siłą nacisku na przycisk załączający. 

- Rękojeść posiadająca funkcje wiercenia (prawo, lewo), wkręcania (prawo, lewo), ruchy oscylacyjne, 

gwintowanie (¾ prawo, ¼ lewo). 

- Końcówki wiertarskie montowane zatrzaskowo w napędzie. 

- Maksymalna moc: 275W 

- Maksymalna prędkość min 1500 obr/min. 

- Maksymalna prędkość trybu wkrętowego min 250 obr/min. 

- Maksymalny moment obrotowy min 16,4 Nm. 

- Waga: 0,739 kg. 

- Poziom hałasu: 80 dB 

- Napęd elektryczny nie wymagający oliwienia. 

- Klasa szczelności IPX6 i IPX8. 

- Sterylizacja standardowa 

2) Rękojeść piły oscylacyjnej – 1 szt. 

Bezkluczowy montaż ostrzy przy użyciu zapadki spustowej. Możliwość ustawienia ostrzy w jednym z 

ośmiu kątów cięcia. Płynna oscylacja uruchamiana jednym spustem. Blokada spustu. Możliwość 

mycia na wilgotno, przystosowany do sterylizacji w autoklawie. W komplecie z akumulatorem 

niesterylizowanym umieszczanym w  sterylizowanej obudowie z mechanizmem uniemożliwiającym 

przypadkowe wypięcie z rękojeści w trakcie użytkowania. Sterylizowana osłona do wkładania 

akumulatora. Rękojeść o następujących parametrach: 

- Gniazdo kołowo-owalne zapewniające wysoką stabilizację blokowanego ostrza. 

- Możliwość ułożenia głowicy co 45 stopni. 

- Zakres prędkości 0-11000 cykli/min. 

- Zakres wahania: 4,5 stopnia 

- Waga maksymalna 990 g 

- Poziom hałasu 85 dB 

- Napęd elektryczny nie wymagający oliwienia. 

- Klasa szczelności IPX6 i IPX8 
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- Sterylizacja standardowa 

3) Ładowarka 4-stanowiskowa – 1 szt. 

Ładowarka akumulatorowa do baterii sterylizowalnych. Czterostanowiskowa ładowarka 

akumulatorów litowo-jonowych z funkcjami wskazywania na wyświetlaczu:  

- ilość ładowań baterii  

- wskaźnik naładowania baterii  

- wskaźnik ładowania baterii   

- wskaźnik uszkodzenia baterii  

- wskaźnik temperatury wewnętrznej baterii osiągniętej w czasie ostatniej sterylizacji  

4) Końcówka do rozwiercania typu Jacobs – 1 szt.  

Kaniulacja 5,1 mm. Akceptuje wiertła o średnicy od 1 mm do 6,35 mm (tzn. jest to maksymalna 

średnica elementu wiertła mocowanego w końcówce do rozwiercania, średnica części roboczej 

wiertła może być większa). Przełożenie 1:1. Moment obrotowy 3,7 Nm. 

5) Podajnik do drutów - 1,8-4 mm – 1 szt.  

Podajnik do drutów - 0,7-1,6 mm – 1 szt.  

6) Końcówka do rozwiercania typu Zimmer/Hudson – 1 szt. 

Kaniulacja 5,1 mm; wolnoobrotowa do frezowania; moment obrotowy przystawki 15,8 Nm. 

Przełożenie 5:1. 

8) Akumulator – 4 szt. 

Akumulator do sterylizacji (bez dodatkowych puszek sterylizowalnych)  

Moc maksymalna rękojeści z akumulatorem sterylizowalnym 275 W  

Pojemność: 2,5 Ah (33 Wh) 

Napięcie: Prąd stały 13,2 V 

9) Pojemnik sterylizacyjny (w zestawie 10 filtrów wielorazowych) 

10) Złączka typu AO/ASIF do dużych rozwiertaków z przełożeniem 5:1. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

92. Pytanie 1 - Zwracamy się z prośbą o obniżenie wartości dostawy, będącej potwierdzeniem spełnienia 

warunku zdolności technicznej Wykonawcy oraz określenia jego wartości brutto na „nie mniejszą niż 

1 000 000,00 zł”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

93. Pytanie 2 - Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. 

Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w 

tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż 

wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastępczego aparatu. 

Uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez 

Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie zastępczego aparatu, co 

wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie 

można już naprawić uszkodzony system. W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się 

do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako 

niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale tylko w przypadku pakietu nr 1. 

94. Pytanie 3 - Dotyczy Wzoru Umowy § 5 ust. 14 - Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w w/w 

poniższego zapisu: „Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia na 

nowy w okresie gwarancji w przypadku wystąpienia trzech awarii tego samego istotnego 

elementu/podzespołu jak np. detektor czy lampa, których usunięcie związane będzie z wymianą 

części lub podzespołów.” Wyjaśniamy, iż awarie mogą dotyczyć małoistotnych elementów jak myszka 

lub kabel, które nie wpływają na działanie aparatu i w takim przypadku wymiana sprzętu na nowy jest 

nieuzasadniona ekonomicznie. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

95. Pytanie 4 - Dotyczy Wzoru Umowy § 5 ust. 18 - Wyjaśniamy, że wykonywanie napraw w okresie 

gwarancji przez inny podmiot (nieautoryzowany przez producenta sprzętu), skutkuje natychmiastową 

utratą gwarancji na aparat rentgenowski. Tylko autoryzowany przez producenta, serwis Wykonawcy jest 

wyłącznie upoważniony do dokonywania wszelkiego rodzaju napraw gwarancyjnych, gdyż jest 

odpowiednio przeszkolony przez producenta, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania 

konkretnego modelu urządzenia. W związku z tym prosimy o odstąpienie od w/w zapisu. 

Odpowiedź: § 5 ust. 18 otrzymuje brzmienie „W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu 

stwierdzenia wad w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia wady lub awarii przez 

Zamawiającego, bądź nie usunie wad w terminie 10 dni roboczych, Zamawiającemu przysługuje 
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prawo dokonania napraw na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie innych specjalistów bez utraty 

praw wynikających z gwarancji.” 

Pytanie 5 - Dotyczy Wzoru Umowy § 6 ust. 2 pkt. 1) i 2) - Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary w 

przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Sprzedającego wymienionych czynności do 0,2% wartości brutto 

przedmiotu umowy. Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

96. Pytanie 6 - Dotyczy Wzoru Umowy § 6 ust. 2 pkt. 3) i 4) - Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar do 

250 zł. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

97. Pytanie 7 - Dotyczy Wzoru Umowy § 6 ust. 3 - Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary za odstąpienie 

od Umowy do 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

98. Pytanie 8 - Dotyczy Wzoru Umowy § 6 ust. 3 - Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym 

samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w 

wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

99. Pytanie 9 - Dotyczy Załącznika nr 7, Pakiet nr 1 pkt. 87 - Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu 

reakcji serwisu w okresie gwarancji (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii) do 48 godzin 

w dni robocze od chwili zgłoszenia. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

100. Pytanie 10 - Dotyczy Załącznika nr 7, Pakiet nr 1 pkt. 87 - Czy Zamawiający uzna za reakcję 

serwisu kontakt telefoniczny/zdalny? 

Odpowiedź: Tak. 

101. Pytanie 11 - Dotyczy Załącznika nr 7, Pakiet nr 1 pkt. 88 i 89 - Proponujemy termin naprawy do 5 

dni roboczych (bez wymiany części) i 7 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części 

zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki. Wyjaśniamy, że czas naprawy zależny 

jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka 

godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku 

takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o 

termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 

102. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezprzewodowego wideolaryngoskopu wyprodukowanego 

w min. 2014 roku spełniającego pozostałe zapisy SIWZ w 100%. Wersja oferowanego przedmiotu 

zamówienia pozostaje bez zmian od 2014 roku zatem charakteryzuje się takimi samymi parametrami 

technicznymi jak opisany w SIWZ, dodatkowo pragniemy nadmienić, że rok produkcji nie wpływa w 

żaden sposób na skrócenie okresu gwarancji produktu. Urządzenie jest fabrycznie nowe, wolne od wad 

fizycznych, kompletne i po zamontowaniu, zainstalowaniu, gotowe do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

103. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie wanny o wymiarach 

585x274x88mm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

104. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie wanny o wymiarach 

585x274x123 mm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

105. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz. 3-5 wyrazi zgodę na zaoferowanie  pokrywy o wymiarach 

585x278x17 mm z zewnętrzna pokrywą filtra wykonaną ze stopu aluminium, przy zachowaniu 

pozostałych wymaganych parametrów? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

106. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz. 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie wanny o wymiarach 

462x274x88 mm, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

107. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz. 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie  pokrywy o wymiarach 

462x278x17 mm z zewnętrzna pokrywą filtra wykonaną ze stopu aluminium, przy zachowaniu 

pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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108. Czy Zamawiający w Pakiecie 13 poz. 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie kosza z nóżkami o 

wymiarach 240x250x57 mm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

109. Dotyczy Pkt. VII Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia  - Pkt. 5 a), b), 2 SIWZ 

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie 

wskazanym w dziale V SIWZ, składane na formularzu JEDZ – Załącznik nr 4 

a) dotyczące Wykonawcy albo dla każdego Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie - w 

celu wykazania braku istnienia wobec danego Wykonawcy podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim dany Wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, 

b) dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca - w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się 

na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, wypełnionym w następującym zakresie (..) 

2. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej, z tym że JEDZ należy przesłać w 

postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów 

składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na 

formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o 

których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez 

podwykonawcę, na podstawie art. 25 a ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.  

Zamawiający w pkt. 5 b) wymaga aby Wykonawca przedłożył dokument JEDZ dotyczący innych 

podmiotów na których zasoby powołuje się wykonawca. Natomiast w pkt. 2 Zamawiający wskazuje że 

Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25 a ust. 5 pkt. 

1 ustawy Pzp. Prosimy o modyfikację zapisu w pkt 2 i odstąpienie od wymogu przedstawienia 

dokumentu Jedz od podwykonawcy na zasobach którego wykonawca nie polega. Prosimy o 

potwierdzenie że w zupełności będzie wystarczające jeśli wykonawca wskaże informacje dotyczące 

podwykonawstwa - w formularzu ofertowym podając dane podwykonawcy oraz zakres wykonywanych 

prac - w dokumencie JEDZ wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 


