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Biskupiec, dn. 21.10.2020 r. 

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu  

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 

11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8  

Tel. 89 715 63 13, fax 89 715 63 03  

E-mail: zaopatrzenie@szpital-biskupiec.pl 

 

Wszyscy Wykonawcy  

 

znak sprawy: PN/12/20 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury, sprzętu medycznego oraz mebli medycznych. 

 

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1843), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące 

zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości oraz wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ): 

Przedłużenie terminu składania ofert: 

1. Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, 

przedłuża termin składania ofert do dnia 26.10.2020 r. do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert tym 

samym zostaje przesunięty na dzień 26.10.2020 r. godz. 12:00.  

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia: 

2. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 1 poz. 22 - Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 

zapisu zgodnie z poniższym: „Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany całego urządzenia 

na nowe – min. 3 naprawy każdego z 3 różnych podzespołów.”?  

Odpowiedź: Nie.  

3. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 1 poz. 23 - Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w 

okresie pogwarancyjnym urządzenie zastępcze dostarczane było tylko w uzasadnionych przypadkach na 

wniosek Zamawiającego?  

Odpowiedź: Tak.  

4. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 2 poz. 15, 23 - Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

zaoferowanie nowych urządzeń wyprodukowanych w 2018r., wyposażonych w baterię oraz elektrodę 

wyprodukowaną w 2020 r. co pozwoli na spełnienie wymogu z pkt. 15 (żywotność baterii 5 lat) oraz wymogu 

z pkt. 23 (elektrody z terminem przydatności 5 lat)?  

Odpowiedź: Tak.  

5. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 3 poz. 19, 20 - Zamawiający zmienia treść odpowiedzi 

udzielonej w „Wyjaśnieniu SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ 19-10-2020 zmiana terminu składania 

ofert” dotyczącej pytania nr 2 na następującą: Zamawiający nie wymaga by oferowane urządzenie zostało 

skonfigurowane w systemie archiwizacji PACS. Obecnie dostawcą systemu archiwizacji PACS jest firma 

SYNEKTIK S.A z siedzibą w Warszawie (ARPACS 10.50.68.11287). Zamawiający nie posiada wolnych 

licencji DICOM i nie wymaga zakupu licencji w ramach realizacji zamówienia.   
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6. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 3  - Pytanie: W związku z faktem, iż Zamawiający planuje 

zakup Aparatu Ultrasonograficznego dedykowanego zastosowaniom OAiIT, zwracamy się z prośbą o 

dopuszczenie do postępowania jako równoważnego aparatu USG o poniżej opisanych parametrach, które w 

żaden sposób nie zmniejszają funkcjonalności przedmiotu zamówienie, a najważniejsze parametry dla aparatu 

USG świadczą o jego wartości diagnostycznej i zastosowaniu w ramach procedur ultrasonograficznych 

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Prośba nasza ma na celu uzyskanie możliwości złożenia 

ważnej oferty, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty. Na czerwono 

zaznaczyliśmy dodatkowe komentarze.  

Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych 

1  Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z 

klawiatury 

2  Aparat fabrycznie nowy 

3  Cztery koła skrętne z blokadą min. 2 kół w pozycji parkingowej  

4  Waga aparatu max. 66,2 kg 

5  Fabrycznie wbudowany monitor LCD, kolorowy, bez przeplotu z możliwością regulacji pochylenia, obrotu 

niezależnie od panelu sterowania. Przekątna monitora min.17 cali. Rozdzielczość monitora min. 1280x1024 

6  Fizyczna klawiatura numeryczna wysuwana spod panelu sterowania 

7  Suwaki TGC dostępna na panelu sterowania 

8  Specjalistyczna, fabryczna  nakładka zabezpieczająca panel sterowania przed zanieczyszczeniami – łatwa do 

dezynfekcji  

Lub 

Pulpit – wodoodporny ceramiczny lub szklany, panel operatora jako jednolity element na sensorach dotykowych, 

odporny na zalanie i zabrudzenia ustrojowe, nadający się do dezynfekcji środkami w postaci płynnej w tym 

również preparatami na bazie alkoholu izopropylowego. Panel pozbawiony potencjometrów, przycisków, 

przełączników, manipulatora kulkowego typu trackball. 

9  Skala szarości: min. 256 odcieni 

10  Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 20 000 kanałów procesowych 

11  Maksymalna dynamika systemu: min. 170 dB 

12  Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-15 MHz 

13  Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych, min. 3 gniazda 

14  Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE: min. 1000  

15  Maksymalny czas zapisywanych pętli filmowych w trybie „w czasie badania” (prospective): 50 sekund 

16  Dysk twardy HDD, min. 500 GB 

17  Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej 

18  Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po 

zamrożeniu (pętli CINE) 

19  Moduł komunikacji DICOM 3.0 

20  Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. JPG, 

DICOM, AVI, (dla pętli obrazowych) 

 TRYBY OBRAZOWANIA: 

21  Tryb B 

22  Głębokość penetracji: zakres min. 1-30 cm 

23  Wyświetlany zakres pola obrazowego: min. 0-30 cm 

24  Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych 

25  Maksymalna prędkość obrazowania (framerate): min. 775 fps 

26  Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych 

27  Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym ze zwiększeniem rozdzielczości liniowej i czasowej obrazu poprzez 

ograniczenie pola skanowania do powiększonego wycinka, do lepszej diagnostyki 
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28  Możliwość rotacji obrazu o 360° 

29  Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE 

30  Obrazowanie harmoniczne: min. 2 częstotliwości dla każdej oferowanej głowicy obrazowej 

31  Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem 

32  Dedykowana aplikacja służąca do poprawy wizualizacji igły biopsyjnej 

33  Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku 

34  Tryb M 

35  Tryb M z Dopplerem Kolorowym 

36  Anatomiczny tryb M. 

37  Tryb Doppler Kolorowy 

38  Zakres PRF dla Dopplera kolorowego: min. 120 Hz - 12 kHz 

39  Funkcja automatycznie dostosowujące wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego  

Prosimy o wykreślenie powyższego wymogu – nie ma zastosowania w ramach procedur ultrasonograficznych na 

OAiIT 

40  Maksymalny kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera: min. +/- 15° 

41  Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie i pochylenie 

bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. 

Prosimy o wykreślenie powyższego wymogu – nie ma zastosowania w ramach procedur ultrasonograficznych na 

OAiIT 

42  Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym  

43  Spektralny Doppler Pulsacyjny 

44  Zakres PRF dla Dopplera kolorowego: min. 1KHz - 22KHz 

45  Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym: min. 0,8-24,6 mm 

46  Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) 

47  Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. 

dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. 

48  Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD w środku naczynia wraz z 

automatycznym ustawieniem kąta korekcji 

Prosimy o wykreślenie powyższego wymogu – nie ma zastosowania w ramach procedur ultrasonograficznych na 

OAiIT  

 INNE  FUNKCJE: 

49  Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex, min. 7 kątów  

50  Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom 

51  Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym 

uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności  

52  Oprogramowanie pomiarowe do badań min: 

• brzusznych 

• mięśniowoszkieletowych 

• małych narządów 

• ginekologicznych 

• położniczych 

• echo płodu  

• pediatrycznych 

Prosimy o modyfikację wymogu na następujący: 

Oprogramowanie pomiarowe do badań: 

badania echokardiograficzne, badania naczyniowe, badania brzuszne, FAST, badania płuc, badania w 

traumatologii, oprogramowanie do dostępu do naczyń, badania struktur powierzchniowych 

53  Pomiary podstawowe na obrazie: 

• pomiar odległości,  

• obwodu,  

• pola powierzchni,  
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• objętości 

funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego 

54  Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo 

dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza 

obrazem diagnostycznym 

Prosimy o wykreślenie powyższego wymogu – nie ma zastosowania w ramach procedur ultrasonograficznych na 

OAiIT, powyższa funkcjonalność dotyczy badań położniczych  

 GŁOWICE: 

55  Głowica convex   

- zakres częstotliwości pracy min. 2- 6  MHz  

( +/- 1 MHz)  

- ilość elementów: min. 128 

- kąt skanowania:  min. 70° 

- możliwość pracy z przystawką biopsyjną 

56  Głowica liniowa 

- zakres częstotliwości pracy min.  4 -12 MHz 

- ilość elementów: min. 128 

- szerokość skanu: min 38 mm 

 MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU (dostępne na dzień składania ofert): 

57  Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicach liniowych oraz convex.  (możliwość 

czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji) 

Prosimy o wykreślenie powyższego wymogu – nie ma zastosowania w ramach procedur ultrasonograficznych na 

OAiIT,  

58  Możliwość rozbudowy o Obrazowanie elastograficzne dostępne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych 

Prosimy o wykreślenie powyższego wymogu – nie ma zastosowania w ramach procedur ultrasonograficznych na 

OAiIT, powyższa funkcjonalność dotyczy klinicznych badań małych narządów i analiz twardości tkanek w 

badanych narządach    

59  Możliwość rozbudowy o głowicę PhasedArray do badań kardiologicznych, TCD oraz brzusznych 

- zakres częstotliwości pracy min. 2-4 MHz 

- ilość elementów: min. 60 

- kąt skanowania:  min. 90° 

60  Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex do badań naczyniowych oraz pediatrycznych 

- Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz 

- Ilość elementów: min. 128 

- Kąt skanowania:  min. 90° 

Prosimy o wykreślenie powyższego wymogu – nie ma zastosowania w ramach procedur ultrasonograficznych na 

OAiIT, powyższa funkcjonalność dotyczy badań pediatrycznych  

61  Możliwość rozbudowy o aplikację  służąca do w pełni automatycznego pomiaru kompleksu IMT wraz z 

podaniem współczynnika jakości wykonanego obrysu z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-

naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w 

aparacie w celu demonstracji) 

Prosimy o wykreślenie powyższego wymogu – nie ma zastosowania w ramach procedur ultrasonograficznych na 

OAiIT, powyższa funkcjonalność dotyczy badań naczyniowych w ramach oddziałów neurologicznych i 

udarowych 

62  Możliwość rozbudowy o opcję STRAIN (z prezentacją wyniku w formie Bull’sEye) (możliwość czasowego 

uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji) 

Prosimy o wykreślenie powyższego wymogu – nie ma zastosowania w ramach procedur ultrasonograficznych na 

OAiIT, powyższa funkcjonalność dotyczy zaawansowanych badań kardiologicznych  

63  INNE WYMAGANIA: 

64  Videoprinter medyczny cyfrowy B/W 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu USG o parametrach wyszczególnionych 

powyżej w następujących pozycjach „Arkusza informacji technicznych” nr 3: 5, 10, 14, 25, 39, 40, 48, 54, 60, 

63. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu USG o parametrach wyszczególnionych powyżej 

w następujących pozycjach „Arkusza informacji technicznych” nr 3: 4, 6, 8, 11-13, 16, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 

38, 41, 45, 49, 52, 53, 56-58, 61. 
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7. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 3 - Pytanie: Czy Zamawiający zaakceptuje Aparat 

Ultrasonograficzny z rokiem produkcji 2019?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

8. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 2 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

wózka, którego narożniki, boki i tył wózka wykonane są z anodowanego wytłaczanego aluminium (tylna 

ściana wózka dodatkowo wzmocniona trójwarstwowa aluminium-polietylen-aluminium), malowanego 

proszkowo. Szuflady z natryskowo formowanego tworzywa ABS bez miejsc łączenia i składania (łatwe w 

utrzymaniu w czystości, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji), z frontami wykonanymi 

w sposób pozwalający na rezygnację z konieczności stosowania uszczelek.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

9. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 2 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

wózka, którego narożniki, boki i tył wózka wykonane są z anodowanego wytłaczanego aluminium (wszystkie 

ściany dodatkowo wzmocnione trójwarstwowe aluminium-polietylen-aluminium), malowanego proszkowo. 

Szuflady z natryskowo formowanego tworzywa ABS bez miejsc łączenia i składania (łatwe w utrzymaniu w 

czystości, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji), z frontami wykonanymi w sposób 

pozwalający na rezygnację z konieczności stosowania uszczelek.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

10. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 3 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

wózka wyposażonego w 3 szuflady: 

- pierwsza szuflada o wysokości 156 mm  

- druga szuflada o wysokości 156 mm  

- trzecia szuflada o wysokości 236 mm, z wewnętrznymi segregatorami. 

Oferowane wysokości szuflad wynikają z konstrukcji wózka o oferowanej wysokości 840 mm (do blatu). 

Oferowane szuflady o obciążeniu do 25 kg, wyposażone w ergonomiczne uchwyty na całej szerokości 

szuflady, z miejscem na opis zawartości, zamykane centralnie zamkiem na kluczyk.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

11. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 3 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

wózka wyposażonego w 3 szuflady: 

- pierwsza szuflada o wysokości 156 mm  

- druga szuflada o wysokości 236 mm  

- trzecia szuflada o wysokości 236 mm, z wewnętrznymi segregatorami.  

Oferowane wysokości szuflad wynikają z konstrukcji wózka o oferowanej wysokości 920 mm (do blatu). 

Oferowane szuflady o obciążeniu do 25 kg, wyposażone w ergonomiczne uchwyty na całej szerokości 

szuflady, z miejscem na opis zawartości, zamykane centralnie zamkiem na kluczyk.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

12. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 3 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

wózka wyposażonego w 4 szuflady: 

- pierwsza, druga i trzecia szuflada o wysokości 156 mm  

- czwarta szuflada o wysokości 236 mm, z wewnętrznymi segregatorami. 

Oferowane szuflady o obciążeniu do 45 kg, z pełnym wysuwem, wyjmowane bez użycia narzędzi, samo 

domykające się, wyposażone w ergonomiczne uchwyty na całej szerokości szuflady, z miejscem na opis 

zawartości, zamykane centralnie zamkiem na kluczyk.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

13. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 4 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

wózka bez dodatkowych elementów wyposażenia: 

Wys. 840 mm (do blatu), całkowita 900 mm; szer. 696 mm; głęb. 522 mm.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
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14. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 4 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

wózka bez dodatkowych elementów wyposażenia: 

Wys. 920 mm (do blatu), całkowita 980 mm; szer. 696 mm; głęb. 522 mm.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

15. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 4 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

wózka bez dodatkowych elementów wyposażenia: 

Wys. 1015 mm; szer. 516 mm; głęb. 521 mm.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

16. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 5 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

wózka z podstawą z formowanego wtryskowo tworzywa ABS z odbojem dookoła całej podstawy wózka.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

17. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 5 - Pytanie: Zamawiającego o dopuszczenie wózka z 

podstawą frontu niewysuniętą względem czoła szuflad, o wymiarze podstawy z odbojnikami  830x650 mm.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

18. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 5 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

dwóch uchwytów na worek na odpadki o pojemności 10-12 litrów (wieszane obok siebie na szynie na 

akcesoria).  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

19. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 5 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

wózka z podstawą z formowanego wtryskowo tworzywa ABS z odbojem dookoła całej podstawy wózka 

dodatkowo wyprofilowane w narożnikach wózka.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

20. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 5 - Pytanie: Zamawiającego o dopuszczenie wózka z 

podstawą frontu niewysuniętą względem czoła szuflad, o wymiarze podstawy z odbojnikami  571x594 mm.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

21. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 6 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

dwóch otwartych koszy na worek na odpadki – kosze o pojemności 8 litrów każdy (wieszane razem obok 

siebie na szynie na akcesoria).  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

22. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 6 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie 

dwóch uchwytów na worek na odpadki o pojemności 10-12 litrów (wieszane obok siebie na szynie na 

akcesoria).  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

23. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 6 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie 

dwóch otwartych koszy na worek na odpadki – kosze o pojemności 8 litrów każdy (wieszane razem obok 

siebie na szynie na akcesoria).  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

24. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 9 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

wózka, który w standardzie posiada po prawej stronie wózka w wysuwany blat boczny z tworzywa. Jest to 

rozwiązanie wygodniejsze od blatu składanego i umożliwia powieszenie (po tej samej stronie wózka) na 

szynie na akcesoria uchwytu na opakowanie z rękawiczkami i uchwytu na pojemnik na ostre narzędzia.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  
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25. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 9 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

aby uchwyt na opakowanie z rękawiczkami i uchwyt na pojemnik na ostre narzędzia zawieszone były na 

krótkim wysięgniku na akcesoria mocowanym w rogu blatu wózka. Jest to wygodne rozwiązanie 

zapewniające Użytkownikowi łatwy dostęp do tych akcesoriów.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

26. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 10 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

ergonomicznych uchwytów do otwierania szuflad na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i 

oznaczeniem kolorem (9 kolorów nakładek do oznaczeń szuflady do wyboru).  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

27. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 10 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

ergonomicznych uchwytów do otwierania szuflad na całej długości szuflady, z miejscem na opis zawartości i 

oznaczeniem kolorem (9 kolorów nakładek do oznaczeń szuflady do wyboru).  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

28. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 11 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

szuflad z możliwością oznaczenia kolorem uchwytów szuflad (9 kolorów nakładek do oznaczeń szuflady do 

wyboru). Dodatkowo Zamawiający ma możliwości wyboru koloru boków wózka również spośród 9 kolorów.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

29. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 11 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 

szuflad z możliwością oznaczenia kolorem uchwytów szuflad (9 kolorów nakładek do oznaczeń szuflady do 

wyboru). Dodatkowo Zamawiający ma możliwości wyboru koloru boków i tyłu wózka spośród 4 kolorów.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.  

30. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 poz. 5 - Pytanie: Czy Zamawiający dopuści podstawę od 

frontu wysuniętą względem czoła szuflad, wymiar podstawy z odbojnikami 550x650mm? 

Odpowiedź: Tak.   

31. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu 

przeprowadzenia instalacji, montażu, uruchomienia w zakresie oferowanego wózka anestezjologicznego (5 

szt.). Zamawiający otrzymuje wózek w postaci nadającej się do użytku, żadne w/w czynności nie są zatem 

konieczne. Jednocześnie prosimy o rezygnację wymogu szkolenia personelu w zakresie obsługi wózków. 

Oferowany wyrób jest bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć 

najmniejszych problemów z jego obsługą w oparciu o wcześniejsze  zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. 

polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania 

z niego. Poza tym, ze sprzętu jakim jest oferowany wózek nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez 

personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. W przypadku 

tego sprzętu wymogi te są nieuzasadnione, a konieczność ich realizacji przyczyni się jedynie do zbędnego 

zawyżenia ceny ofertowej. Przychylenie się do rezygnacji z tych wymogów wydaje się tym bardziej zasadne 

w obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy w ‘Projekcie umowy’ dotyczące montażu, zainstalowania, 

uruchomienia oraz przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, 

eksploatacji i ewentualnej konserwacji Przedmiotu Umowy określonego w Pakietach 4 i 5 nie mają 

zastosowania i zostaną wykreślone z treści umów podpisywanych na te dostawy. Powyższa informacja 

dotyczy następujących zapisów „Projektu umowy’: § 2 ust. 5 i 6..   

32. Dotyczy „Arkusza informacji technicznych” nr 4 - Pytanie: Prosimy Zamawiającego o całkowitą  rezygnację z 

konieczności przeprowadzania przeglądów okresowych w okresie gwarancji. Producent oferowanego wózka 

nie wymaga przeprowadzania takich przeglądów, co możemy poświadczyć przedstawiając Zamawiającemu 

oświadczenie producenta stwierdzające ten fakt. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla 

oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące przeglądów okresowych w okresie gwarancji 

Przedmiotu Umowy określonego w Pakietach 4 i 5 nie mają zastosowania i zostaną wykreślone z treści umów 

podpisywanych na te dostawy.   

Pytania dotyczące ‘Projektu umowy’: 

33. Dotyczy ‘Projektu umowy’ - Pytanie: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.   

34. Dotyczy ‘Projektu umowy’ - Pytanie: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie 

odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym 

samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy 

z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym 

wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej 

wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie 

interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest 

wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, 

niezamierzonych zdarzeń? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.   

35. Dotyczy ‘Projektu umowy’ - Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej 

zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej? 

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, 

że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności 

intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający: 

(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz 

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie 

przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz 

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia. 

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić 

kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. 

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z 

tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) 

zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) 

skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez 

Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, 

niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze 

specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów 

wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez 

użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak 

Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane 

naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji 

oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań 

(bezpieczeństwa). 

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie 

miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z 

Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia 

Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów. 

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie 

do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy 
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licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w 

przypadku takich naruszeń. 

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach 

związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi. 

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia 

o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje 

Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.   

36. Dotyczy ‘Projektu umowy’ § 1 - Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie 

z poniższym: „Wykonawca zobowiązuje się przenieść prawo własności po uregulowaniu należności (…).” ?  

Odpowiedź: Pozostają dotychczasowe zapisy.   

37. Dotyczy ‘Projektu umowy’ § 2 ust. 5 - Pytanie: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od 

zapisu i usunięcie wymogu montażu i instalacji, w zakresie zadania nr 4 i 5. Przedmiot zamówienia, 

wyspecyfikowany w w/w pakietach, dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z 

czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego, co bezpośrednio przekłada się na korzyść dla 

Zamawiającego w obecnie panującej sytuacji epidemicznej, gdyż ogranicza do minimum kontakty 

bezpośrednie personelu z osobami z zewnątrz.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy w ‘Projekcie umowy’ dotyczące montażu, zainstalowania, 

uruchomienia oraz przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, 

eksploatacji i ewentualnej konserwacji Przedmiotu Umowy określonego w Pakietach 4 i 5 nie mają 

zastosowania i zostaną wykreślone z treści umów podpisywanych na te dostawy. Powyższa informacja 

dotyczy następujących zapisów „Projektu umowy’: § 2 ust. 5 i 6.  

38. Dotyczy ‘Projektu umowy’ § 2 ust. 5 lit. b) - Pytanie: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie 

od zapisów wzoru umowy dotyczących przeszkolenia pracowników, ponieważ zgodnie z oświadczeniem 

Producenta wózki anestezjologiczne nie wymagają przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym 

dokumentem jest instrukcja obsługi?  

Odpowiedź: Odpowiedź jak wyżej - do pytania 37.  

39. Dotyczy ‘Projektu umowy’ § 3 ust. 1 - Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu 

zgodnie z poniższym: „(…) Z chwilą zapłaty ceny sprzęt staje się własnością Zamawiającego.” ?  

Odpowiedź: Pozostają dotychczasowe zapisy.   

40. Dotyczy ‘Projektu umowy’ § 7 - Pytanie: Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o 

jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy 

Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy 

związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów 

medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku 

produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać 

dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis itd. Z  uwagi na wysokie ryzyko opóźnienia terminów realizacji 

zamówień i niemożliwą do przewidzenia dalszą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-

19 obecne, bardzo rygorystyczne zapisy umowy w zakresie kar mogą spowodować, iż żaden z Wykonawców 

nie zdecyduje się złożyć oferty.  

Odpowiedź: Pozostają dotychczasowe zapisy.   

41. Dotyczy ‘Projektu umowy’ § 7 - Pytanie: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na 

ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy 

proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka 

kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.  

Odpowiedź: Pozostają dotychczasowe zapisy.   
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42. Dotyczy ‘Projektu umowy’ § 7 ust. 1a - Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości 

kary umownej z 10% do 5% ? 

Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis.   

43. Dotyczy ‘Projektu umowy’ § 7 ust. 1b, 1c, 1d - Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie 

wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ?  

Odpowiedź: Pozostają dotychczasowe zapisy.   

44. Dotyczy ‘Projektu umowy’ § 7 ust. 1e - Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości 

kary umownej z 1% do 0,5% ?  

Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis.   

45. Dotyczy ‘Projektu umowy’ § 8 ust. 1d - Pytanie: Czy Zamawiający zrezygnuje z prawa do odstąpienia od 

umowy w przypadku gdy mimo ew. przedłużenia wskazanego terminu Zamawiający mógł świadczy usługi z 

uwagi na dostarczony sprzęt zastępczy. Nadmieniamy, że w okresie udzielonej gwarancji 40 dni przestoju dla 

danego urządzenia prawdopodobnie się ziści z uwagi na fakt, że wystąpienie dużej awarii może wydłużać 

deklarowane terminy napraw.  

Odpowiedź: Pozostaje dotychczasowy zapis, ponieważ nie koliduje on z interesem wykonawcy wskazanym w 

pytaniu.  

46. Dotyczy ‘Projektu umowy’ § 9 ust. 12 - Pytanie: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od 

wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego. 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 koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach 

publicznych.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy w ‘Projekcie umowy’ dotyczące zapewnienia urządzenia 

zastępczego na czas trwania naprawy oraz dostępności części zamiennych w okresie min. 8 lat dotyczących 

Przedmiotu Umowy określonego w Pakietach 4 i 5 nie mają zastosowania i zostaną wykreślone z treści umów 

podpisywanych na te dostawy. Powyższa informacja dotyczy następujących zapisów „Projektu umowy’: § 9 

ust. 12 i 13.  

47. Dotyczy ‘Projektu umowy’ § 11 - Pytanie: Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z 

pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o 

czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi 

lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku 

dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub 

zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem? 

Odpowiedź: Pozostają dotychczasowe zapisy.   

 

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający informuje, że 

pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają w mocy.  
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