
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych 
osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta 
Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  
w Tarnowskich Górach (http://www.tarnogorski.pl/) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”. 
 

Tarnowskie Góry, dnia 29 kwietnia 2022r. 
AZ.272.4.6.2022 

 
          Wykonawcy 
 

 
dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup sprzętu 
medycznego i wyposażenia dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego 
S.A. w Tarnowskich Górach 
 
 

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu 
Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 135, ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 
ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 
1129 ze zmianami), udzielam następujących wyjaśnień i zmieniam treść SWZ: 

 
 

zapytania I 
 

dotyczy: Część C Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim 
ramieniem na monitor – 3 szt. 
 

1. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania parametr d10 wynoszący 210mm? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania parametr d10 wynoszący 210 mm. 
 

2. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z głębnością oświetlenia wynoszącą 
1030mm? 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści do zaoferowania lampę z głębnością oświetlenia wynoszącą 1030 mm. 
 

3. Czy zamawiający dopuści regulację natężenia światła w zakresie 25% - 100 %? 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. 
 

4. Czy zamawiający dopuści oprawy oświetleniowe posiadające klasę szczelności IP 42? 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści opraw oświetleniowych posiadających klasę szczelności IP 42. 
 

5. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania oprawy świetlne o grubości 98 mm? 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści do zaoferowania oprawy świetlne o grubości 98 mm. 
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zapytania II 
 

dotyczy: Część A – kolumna anestezjologiczna 
 

1. Czy Zamawiający dopuści kolumny z gniazdkami elektrycznymi w ściankach głowicy 
umieszczonymi prostopadle do podłoża? 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści kolumny z gniazdkami elektrycznymi w ściankach głowicy 
umieszczonymi prostopadle do podłoża. 
 

2. Czy Zamawiający dopuści kolumny z ramionami o przekroju prostokąta z zaokrąglonymi 
bocznymi krawędziami? 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści kolumny z ramionami o przekroju prostokąta z zaokrąglonymi 
bocznymi krawędziami. 
 

3. Czy Zamawiający dopuści kolumny z przyciskami do zwalniania hamulców umieszczonymi  
w orientacji poziomej jako uchwyt na froncie jednej z półek? 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści kolumny z przyciskami do zwalniania hamulców umieszczonymi 
w orientacji poziomej jako uchwyt na froncie jednej z półek. 
 

4. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu: „Dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu 
ramion oraz zmiany wysokości umieszczone na panelu na bocznej ścianie kolumny.” 

Odp. Nie, Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu: „Dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu 
ramion oraz zmiany wysokości umieszczone na panelu na bocznej ścianie kolumny. 
 

5. Czy Zamawiający wymaga aby punkty poboru były tego samego producenta co kolumny? 
Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga aby punkty poboru były tego samego producenta co kolumny. 
 
 
dotyczy: Część B – kolumna chirurgiczna 
 

1. Czy Zamawiający dopuści kolumny z gniazdkami elektrycznymi w ściankach głowicy 
umieszczonymi prostopadle do podłoża? 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. 
 

2. Czy Zamawiający dopuści kolumny z ramionami o przekroju prostokąta z zaokrąglonymi 
bocznymi krawędziami? 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. 
 

3. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: „Na jednej z bocznych ścianek głowica zasilająca 
wyposażona na całej długości panelu instaacyjnego w zintegrowany schowek na nadmiar rur 
gazów medycznych oraz kabli elektrycznych i przewodów teletechnicznych Możliwość 
ukrywania nadmiaru kabli i rur gazów medycznych od aparatury zainstalowanej na stanowisku 
wewnątrz głowicy. Pojemność schowka min 12 500 cm3. Wewnątrz schowka zamontowane min 
3 gniazdka elektryczne i min 2 gniazda sieci komputerowej. Schowek wyposażony w min 4 
metalowe haczyki do uporządkowania przechowywanych kabli.” 
Pragniemy zauważyć, że dodatkowo wymagany jest schowek pod półką obok szuflady. 

Odp.  Nie, Zamawiający nie zrezygnuje z w/w zapisu. 
 

4. Czy Zamawiający dopuści kolumny z przyciskami do zwalniania hamulców umieszczonymi  
w orientacji poziomej jako uchwyt na froncie jednej z półek? 



3 
 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści kolumny z przyciskami do zwalniania hamulców umieszczonymi 
w orientacji poziomej jako uchwyt na froncie jednej z półek. 
 

5. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: „Możliwość przekładania obu bezprzewodowych 
rękojeści uchwytu pomiędzy wszystkimi ściankami głowicy na dowolnej wysokości. Możliwość 
zwolnienia blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej rękojeści.” 

Odp. Nie, Zamawiający nie zrezygnuje z w/w zapisu. 
 

6. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu: „Dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu 
ramion oraz zmiany wysokości umieszczone na panelu na bocznej ścianie kolumny.” 

Odp. Nie, Zamawiający nie zrezygnuje z w/w zapisu. 
 

7. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu: „Pod półką obok szuflady zamontowany moduł  
z dodatkowymi z min. 3 gniazdami elektrycznymi zasilany z głowicy.” 

Odp. Nie, Zamawiający nie zrezygnuje z w/w wymogu. 
 

8. Czy Zamawiający wymaga aby punkty poboru były tego samego producenta co kolumny? 
Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga aby punkty poboru były tego samego producenta co kolumny. 
 
 
dotyczy: Część D – Most zasilający 4-stanowiskowy 
 

1. Prosimy o potwierdzenie, że opis parametrów dotyczy wyposażenia jednego stanowiska. 
Odp. Opis parametrów w pkt 8 opisu przedmiotu zamówienia dotyczy jednego stanowiska (a stanowisk jest 
4). Opis pozostałych punktów dotyczy wszystkich stanowisk. 
 

2. Czy Zamawiający dopuści most zasilający z belką mocowaną do stropu za pomocą dwóch 
zawiesi o przekroju prostokątnym? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuści. 
 

3. Czy Zamawiający wymaga aby punkty poboru były tego samego producenta co most 
zasilający? 

Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga aby punkty poboru były tego samego producenta co most zasilający. 
 

 
zapytania III 

 
dotyczy: Część C Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim 
ramieniem na monitor – 3 szt. 
 

1. Ad. 1 i 6. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną która w standardzie, a co za tym idzie  
i w cenie, posiada fabrycznie zamontowaną kamerę HD, umiejscowioną w centralnym puncie 
kopuły, za szybą ze szkła bezpiecznego? Takie rozwiązanie pozwala od razu korzystać  
z systemu wizyjnego oraz eliminuje problemy z późniejszym dopasowaniem kamery do kopuły 
(producenci kamer często zmieniają kształt obudowy i jej wielkość). Jest to również rozwiązanie 
korzystniejsze cenowo, w porównaniu do rozwiązań z kamerą dołączaną do zamontowanej 
uprzednio lampy. 
Jednocześnie jako producent biorący odpowiedzialność za bezawaryjną pracę lampy chcemy 
zabezpieczyć ją przed nieautoryzowaną ingerencją w elementy mające wpływ na bezawaryjną 
pracę urządzenia. 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. 
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2. Ad. 2. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której kopuła bez kamery ma możliwość 
obrotu ramion we wszystkich przegubach o kąt 360 stopni, natomiast kopuła z zamontowaną 
kamerą ma możliwość obrotu 300 stopni? Proponowany zakres umożliwia swobodne 
ustawienie kopuły w dogodnej dla operatora pozycji. 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. 
 

3. Ad. 4. Czy Zamawiający dopuści lampę, której czasze wykonane są z aluminium, a diody 
osłonięte są szybą ze szkła bezpiecznego? Proponowane rozwiązanie jest lepsze od opisanego 
w SWZ. Szyba nie ulega degradacji i jest odporna na środki dezynfekujące. 

Odp. Tak, Zamawiający dopuści. 
 

4. Ad. 5 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuły posiadają uchwyt do 
pozycjonowania w formie relingu, który zajmuje 75% obwodu czaszy? Reling jest oddalony od 
kopuły na odległość, która zapewnia swobodny chwyt dłonią oraz bezproblemowe czynności 
związane z czyszczeniem urządzenia. 

Odp.  Nie, Zamawiający nie dopuści. 
 

5. Ad. 7. Czy Zamawiający dopuści lampę o regulowanej średnicy pola bezcieniowego w zakresie 
190-360mm? Oferowana wartość jest optymalna do przeprowadzania operacji. 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. 
 

6. Ad. 9. Czy Zamawiający dopuści lamp operacyjną z regulowaną temperaturą barwową  
w zakresie 4000- 4400-4800K? Parametr wystarczający przy wszelkich zabiegach 
operacyjnych. 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. 
 

7. Ad. 10. Czy zamawiający dopuści lampę o wgłębności oświetlenia L1+L2 równej 1400mm? Jest 
to parametr lepszy od wymaganego. 

Odp. Tak, Zamawiający dopuści. 
 

8. Ad. 11. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną posiadającą regulację natężenia światła  
w zakresie 25 - 100%? Według normy medycznej, minimalne natężenie lampy operacyjnej 
wynosi 40 000 lux czyli w tym przypadku 25% od maksymalnej wartości natężenia. 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. 
 

9. Ad.15. Czy Zamawiający dopuści lampę o całościowym poborze mocy równym 110W? 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. 
 

10. Ad. 17. Czy Zamawiający dopuści kopułę o grubości 13,9 cm? Większa grubość kopuły 
zapewnia lepsze oddawanie ciepła. 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. 
 

11. Ad. 18. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której panele sterowania realizujące 
funkcje, wykonane są w technologii przycisków membranowych, zapewniających regulację 
precyzyjną i intuicyjną. Przyciski te znajdują się na dwóch panelach umieszczonych na kopule 
po przeciwnych stronach. Rozwiązanie takie umożliwia zmianę parametru, niezależnie przez 
dwóch operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu operacyjnego.  

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. 
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12. Ad. 18. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, która nie posiada funkcji synchronizacji 
kopuły głównej i satelitarnej? Posiada natomiast możliwość regulacji tego parametru z 4 
niezależnych paneli umieszczonych po 2 na każdej czaszy oraz z panelu umieszczonego na 
ścianie Sali operacyjnej. 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. 
 

13. Ad. 21. Czy Zamawiający dopuści kamerę o poniższych parametrach: 
-sensor obrazu 1/28” CMOS, (FULL HD), 
-efektywna ilość pikseli = 2,38 miliona, 
-powiększenie optyczne: 10×, f = 5,1 mm to 51,0 mm  (F 1.6), 
-powiększenie cyfrowe: 12x, 
-rozdzielczość: 1920x1080p/60 (Full HD), 
-automatyczne ogniskowanie, 
-automatyczny balans bieli, 
-kąt obiektywu: 6,7stopnia-68 stopni, 
-minimalna jasność: 1,4 lux , rekomendowana100lux, 
-minimalna odległość pracy: 10mm (1 m, dla oddalenia), 
-migawka elektroniczna: od 1s do 1/10000s 
-wyjście sygnału Video: HD-SDI, 3G-SDI (cyfrowe), 
-parametry przewodu dla sygnału Video: koncentryczny 75 Ohm o paśmie min. 3GHz, 
-złącze sygnału Video: BNC (75 Ohm). 
-minimalna jasność (czułość): 0,5 Lux (F1,6)? 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 
14. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp? 

Odp. Strop żelbetowy krzyżowo-zbrojony. 
 

15. Jaka jest wysokość sal, gdzie mają być zamontowane lampy, czy jest tam sufit podwieszany,  
a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem 
właściwym? 

Odp. Wysokość sal operacyjnych od posadzki do sufitu podwieszanego wg dokumentacji projektowej to 
330 cm. Wysokość od sufitu podwieszanego do stropu żelbetowego to 139 cm. 
 

16. Czy w pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 
V, czy UPS na 230 V ? 

Odp. W pomieszczeniach przewidziane jest zasilanie awaryjne – UPS na 230 V, zgodnie z załączoną 
dokumentacją projektową branży elektrycznej. 
 

17. Czy w pomieszczeniach istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej  
i śrub- stropowych elementów montażowych. 

Odp. Nad salami operacyjnymi jest nowo wykonany dach żelbetowy, ocieplony styropianem i izolowany 
papą. Dostęp do stropu jest możliwy po demontażu warstw izolacji. Wszystkie koszty z tym związane leżą 
po stronie Wykonawcy (pod warunkiem uzgodnienia/zgody Wykonawcy robót budowlanych i przejęcia 
gwarancji jakości za wykonane elementy). 
 

18. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie  
i gdzie są wyprowadzone?  

Odp. Na salach gdzie mają być zamontowane lampy są przewody zasilające. Rodzaj przewodów oraz 
miejsce wyprowadzenia przewodów zgodnie z załączoną dokumentacją projektową branży elektrycznej.  
Doprowadzono również instalacje obsługujące kamery w lampach. 
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19. Jeżeli w salach gdzie mają być zamontowane lampy nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, 
czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do 
każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”? 

Odp. Na salach gdzie mają być zamontowane lampy są wykonane instalacje elektryczne zgodnie  
z załączoną dokumentacją projektową branży elektrycznej.  
 

20. Czy w salach gdzie mają być zamontowane lampy, wiszą obecnie lampy operacyjne? Jeżeli tak, 
to jakiego producenta? 

Odp. Nie, nie ma. 
 
Dotyczy: umowy 

1. Ad. § 5. Pkt. 4. Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze? 
Odp. Nie, Zamawiający nie wydłuża. 

 
2. Ad. § 5. Pkt. 5. Czy Zamawiający wydłuży czas naprawy bez użycia części zamiennych do 5 dni 

roboczych? 
Odp. Nie, Zamawiający nie wydłuża. 
 

 
zapytania IV 

 
 
1. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z regulowaną temperaturą barwową w trzech 

krokach 3900 K, 4300 K, 4700 K ? 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. 
 

2.  Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w których tylko kopuła główna posiada funkcję 
oświetlenia endo? Zabiegi mało inwazyjne wykonuje się przy małych natężeniach światła  
i operowanie światłem z jednej kopuły jest wystarczające.  

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. 
 

3. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w których grubość kopuł wynosi 12 cm? 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. 
 
 
 

zapytania V 
 
 

dotyczy: Część A Kolumna anestezjologiczna 4 szt. 
 

1. dot. pkt. 7 Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie szyn montażowych zlokalizowanych  
w narożnikach kolumny? Takie rozwiązanie pozwala na dogodne rozmieszczenie akcesoriów 
montażowych z każdej strony kolumny co wpływa na większą ergonomię przy konfigurowaniu 
danego stanowiska. 

Odp. Tak, Zamawiający dopuści. 
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2. dot. pkt. 8 / g / Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie kolumny bez manometrów 
kontrolnych gazu umieszczonych na bocznych ściankach kolumny? Układ pomiarowo – 
alarmowy systemu gazów medycznych zlokalizowany w szafie zaworowej w zupełności 
wystarczająco spełnia pokładane zadania informująco - ostrzegawcze. 

Odp. Tak, Zamawiający dopuści. 
 
dotyczy: Część C  Lampa operacyjna podwójna z przygotowaniem pod kamerę HD i trzecim 
ramieniem na monitor – 3 szt. 
 

1. dot. pkt. 5 Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie lampy operacyjnej której niezależny 
uchwyt przykręcany do kopuły lampy wykonany jest z materiału odpornego na działanie 
środków dezynfekujących – zapewniając bezpieczne kontrolowanie pozycją lampy? 

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści. 
 

2. dot. pkt. 6  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku 
zaoferowania opisanej w wymogu funkcjonalności przystosowania lampy głównej do montażu 
kamery HD, która to umiejscowiona może być przez serwis producenta wewnątrz czaszy 
lampy? 

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza. 
 

3. dot. pkt. 7 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku 
zaoferowania opisanego w wymogu zakresu regulacji średnicy pola roboczego w zakresie 190 
mm – 280mm ? 

Odp. Nie, Zamawiający nie uzna warunku za spełniony. 
 

4. dot. pkt. 9 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku 
zaoferowania opisanej w wymogu funkcjonalności regulacji temperatury barwowej w zakresie 
3 800K – 5 600K ? 

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza. 
 

5. dot. pkt.10 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku 
zaoferowania opisanej w wymogu wgłębności oświetlenia (L1+L2) 1 300 mm ? 

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza. 
 

6. dot. pkt.11 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku 
zaoferowania opisanej w wymogu funkcjonalności regulacji natężenia światła w zakresie 12,5 
– 100% ? 

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza. 
 

7. dot. pkt. 12 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony  
w przypadku zaoferowania opisanej w wymogu funkcjonalności tzw. ENDO realizowanej 
światłem białym o natężeniu 2% licząc od wartości maksymalnej ? 

Odp. Nie, Zamawiający nie uzna warunku za spełniony. 
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8. dot. pkt. 16 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony  
w przypadku zaoferowania opisanej w wymogu  klasy ochrony dla czaszy IP 42? 

Odp. Nie, Zamawiający nie uzna warunku za spełniony. 
 

9.  dot. pkt. 17 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony  
w przypadku zaoferowania opisanej w wymogu grubości oprawy oświetleniowej max 95mm? 

Odp. Nie, Zamawiający nie uzna warunku za spełniony. 
 

10. dot. pkt. 18 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony  
w przypadku zaoferowania opisanej w wymogu funkcjonalności sterowania czaszami lampy 
oraz funkcjami kamery z panela kontrolnego w zabudowie naściennej? 

Odp. Nie, Zamawiający nie uzna warunku za spełniony. 
 

11. dot. pkt. 21 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony  
w przypadku zaoferowania parametrów kamery zdefiniowanych jak poniżej: 

 Rozdzielczość Full HD (1920 × 1080 pikseli) 
 Liczba wyjść wideo na odbiornik bezprzewodowy 2× HD-SDI lub 1× HDMI/DVI-D 
 Transmisja wideo: bezprzewodowa 
 Przetwornik: 1/2.8” CMOC 
 Obiektyw 3.8mm-38mm F1,8- F3,4 
 Zoom : 120x ( 10x optyczny / 12x cyfrowy ) 

Odp. Nie, Zamawiający nie uzna warunku za spełniony. 
 

12. dot. pkt. 15 Uprzejmie proszę o wykreślenie wymogu opisanego w punkcie 15. Wymóg 
niskiego zużycia energii elektrycznej powinien odnosić się nie tylko do czasz lampy ale do 
układu całościowego łącznie z zasilaczem urządzenia,  których to paramentów Zamawiający 
nie zdefiniował.  

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
 

13. dot. pkt. 19 Uprzejmie proszę o wykreślenie wymogu opisanego w punkcie 19. Zamawiający 
nie definiuje technologii ani producenta systemu Zintegrowanej Sali Operacyjnej która to 
miałaby sterować lampą operacyjną. Integracja pomiędzy urządzeniem medycznym jakim jest  
lampa operacyjną, a system zintegrowanym jest rozwiązaniem indywidulanie realizowanym 
pomiędzy konkretnymi producentami.  

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
 
 
dotyczy: Część A, B, C, D Załącznik nr 3 Projektowane postanowienia umowy 
 

1. §5 ust. 5 Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie 
terminu naprawy bez użycia części zamiennych do 5 dni roboczych? 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
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2. §5 ust. 9 Uprzejmie proszę o zmianę zapisu na „Wykonawca gwarantuje, iż po trzech 
naprawach tego samego elementu/podzespołu sprzętu medycznego nastąpi wymiana na 
nowy element/podzespół”, co będzie zgodne z zaleceniami producenta. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

3. §8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych  
i potwierdzenie, że kary umowne odnoszą się do wartości sprzętu, którego zwłoka dotyczy  
a nie wartości umowy: 

- pkt. 1) do 10%? 
- pkt. 2) do 0,2%? 
- pkt. 3) do 0,2%? 
- pkt. 4) do 0,2%? 
- pkt. 5) do 0,2%? 

W przypadku braku zgody na odniesienie kar umownych do wartości każdego ze sprzętów  
z osobna uprzejmie proszę o potwierdzenie, że na każdą z części zamówienia zostanie 
zawarta odrębna umowa. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych. Zamawiający potwierdza, 
że na każdą z części zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa. 
 

4. §8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości łącznej maksymalnej 
wysokości kar umownych do 20% ? 
Uzasadnienie: obecnie ustalona wysokość kar umownych jest nadmiernie wysoka, nie 
proporcjonalna do wartości zamówienia, odbiega od standardów przyjętych na rynku wyrobów 
medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do 
proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Jednocześnie Zamawiający w załączeniu udostępnia dokumentację projektową instalacji 

sanitarnych, elektrycznych, gazów medycznych oraz technologii. 
 

 
 

Działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy, przedłużam termin składania i otwarcia ofert oraz 
zmieniam okres związania ofertą. 
 
 
Mając powyższe na uwadze, zmianie ulegają następujące postanowienia SWZ: 
 

I. ust.1 w rozdziale XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie: 
 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 12.08.2022 roku, tj. 88 dni od upływu terminu 
składania ofert. 
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II. ust. 1 w rozdziale XIII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie: 
 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania  do dnia 17 maja 2022 roku do godz. 10:00. 

 
 
 

III. ust. 1 w rozdziale XIV TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANE  
Z OTWARCIEM OFERT otrzymuje brzmienie: 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 17 maja  

2022 roku, o godz. 10:05 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5,  
42-600 Tarnowskie Góry. 

 
 
 

Ponadto, działając na podstawie art. 137 ust.1 i ust. 2 ustawy, zmieniam treść SWZ w następujący 
sposób:  

 
ust. 3 w rozdziale III otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Pozostałe podstawy wykluczenia: 

1) zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy, 

2) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. poz. 835), zwanej dalej „ustawą sankcyjną”, z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wyklucza się:  

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych  

w rozporządzeniu  Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec 

Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. 

w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność 

terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78  

z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo 

wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej, 

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych  

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
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beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej, 

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3  

ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 

2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 

dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.” 

 

 
 
dokument został podpisany  
z upoważnienia Zarządu Powiatu 
przez: 
Barbara Machura 
Sekretarz Powiatu 


