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Bydgoszcz, dnia 31.08.2020 r. 

 

NZZ/50/P/20 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

urządzeń medycznych oraz innego sprzętu. 
Wszyscy Wykonawcy 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2018 r.            

1986 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ww. sprawie, 

Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień oraz modyfikuje zapisy SIWZ. 
 

 
 

Pytanie nr 1 – 

Dotyczy zadania nr 8: Medyczne urządzenia komputerowe - Radiologiczna stacja opisowa: 

Zamawiający w punkcie 3 wymagań ogólnych wyszczególnia podpunkt: „przedni panel zabezpieczający ekran”, zastosowanie 

takiego panelu ochronnego w monitorach LCD pociąga za sobą wiele niedogodności. Pierwszą z nich jest gromadzenie się kurzu 

pomiędzy panelem LCD a panelem ochronnym i problem z jego usunięciem w miejscu pracy/instalacji monitora. Musi to zrobić 

wykfalifikowany serwis co pociąga za sobą konieczność odesłania monitora i wielodniowej przerwy w pracy. Drugim problemem 

mogą być powstające dodatkowe refleksy świetlne na powierzchniach zainstalowanego panelu ochronnego. Obie te niedogodności, 

mogą mieć znaczący negatywny wpływ na poprawność diagnozowania. 

Czy zatem Zamawiający dopuści monitory bez panelu ochronnego, z matowym ekranem eliminującym refleksy świetlne i 

powierzchnią ekranu o twardości panelu pozwalającej na komfortowe użytkowanie i konserwację ekranu? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 2 – 

Dotyczy zadania nr 8: Medyczne urządzenia komputerowe - Radiologiczna stacja opisowa 

Zamawiający w punkcie 6 wymagań ogólnych, jako jeden z parametrów wymaga dedykowanej do zastosowań medycznych karty 

graficzna z min. 4 GB pamięci typu DDR min. 96 GB/s. Czy Zamawiający dopuści kartę graficzną renomowanego producenta 

dedykowaną do zastosowań medycznych z min. 4 GB pamięci typu DDR5 o przepustowości pamięci do 82 GB/s, co w zupełności 

jest zgodne oraz wystarczające dla przeznaczenia monitorów medycznych, których wymaga Zamawiający. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 3 – 

Dotyczy zadania nr 8: Medyczne urządzenia komputerowe - Radiologiczna stacja opisowa: 

Zamawiający w punkcie 6 wymagań ogólnych, wymaga licencji radiologa (2 szt.) zgodnej z posiadającym systemem PACS 

Zamawiającego – Impax 6.6.1, czy zamawiający może doprecyzować co ma na myśli poprzez sformułowanie Licencja radiologa? 

Czy jest to może oprogramowanie do opisu badań / przeglądarka DICOM np. eFilm? Co za tym idzie czy integracja z w/w 

systemem Impax jest po stronie Zamawiającego czy po stronie Dostawcy? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Licencja radiologa jest to licencja umożliwiająca uruchomienie oferowanych stacji w posiadanym przez Zamawiającego systemie. 

 

Pytanie nr 4 – 

Zadanie numer 1 – Zestaw kardiomonitorów 1 kpl. 

Ad. 11. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory (typ 1) wyposażone w funkcję obliczeń lekowych i hemodynamicznych, bez 

obliczeń wentylacyjnych oraz nerkowych? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 5 – 

Zadanie numer 1 – Zestaw kardiomonitorów 1 kpl. 

Ad. 47. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory (typ 1) bez funkcji stazy, natomiast z możliwością wstępnego ustawienia 

ciśnienia w mankiecie? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
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Pytanie nr 6 – 

Zadanie numer 1 – Zestaw kardiomonitorów 1 kpl. 

Ad. 49. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory (typ 1) bez pomiaru ciśnienia inwazyjnego, z możliwością rozbudowy o pomiar 

ciśnienia inwazyjnego? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 7 – 

SIWZ, Rozdział VI Termin wykonania zamówienia 

Czy Zamawiający dopuści termin wykonania zamówienia w zakresie zadania numer 1 w terminie do 80 dni od dnia zawarcia 

umowy? W związku ze światową epidemią koronawirusa „COVID-19” znacznemu wydłużeniu ulega czas produkcji 

kardiomonitorów przez producenta, oraz czas dostawy sprzętu. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ -  Rozdział VI pkt. 1 i nadaje następujące brzmienie: 

Pkt. 1  Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w okresie do 65 dni, licząc od dnia zawarcia umowy 

 

Pytanie nr 8 – 

Dotyczy zadania 7, punkt 5. 

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu renomowanego producenta o 3 000 000 kanałach przetwarzania. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 9 – 

Dotyczy zadania 7, punkt 31. 

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu renomowanego producenta o maksymalnej głębokości penetracji 

od czoła głowicy – 1-30 cm. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 10 – 

Dotyczy zadania 7, punkt 32. 

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu renomowanego producenta z automatyczną regulacją wzmocnienia 

poprzecznego LGC bez fizycznych suwaków. 

Odpowiedź na zapytanie: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 11 – 

Dotyczy zadania 7, punkt 49. 

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu renomowanego producenta bez funkcji 3D z wolnej ręki. 

Odpowiedź na zapytanie: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 12 – 

Dotyczy zadania 7, punkt 74. 

Czy zamawiający dopuszcza głowicę konweksową o częstotliwości pracy 2,2 – 9,2 MHz i polu obrazowania 78,6 stopnia. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 13 – 

Dotyczy zadania 7, punkt 79. 

Czy zamawiający dopuszcza szerokopasmową głowicę liniową o częstotliwości pracy 4,6 – 17,8 MHz i ilości elementów 576 w 

technologii Hanafy Lens , co odpowiada ilości elementów 1152 w tradycyjnej technologii 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 14 – 

Dotyczy zadania 7, punkt 86. 

Czy zamawiający dopuszcza szerokopasmową głowicę liniową o ilości elementów 384 w technologii Hanafy Lens, co odpowiada 

ilości elementów 768 w tradycyjnej technologii. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 15 – 

Dotyczy: Zadanie nr 2. Medyczna aparatura oddechowa – Respirator 

Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator wyposażony w ekran o przekątnej 12,1” co nieznacznie różni się od 

wymaganej i nie ma wpływu na zastosowanie kliniczne? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 16 – 

Dotyczy: Zadanie nr 2. Medyczna aparatura oddechowa – Respirator 

Pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator wyposażony w automatyczną próbę oddechu spontanicznego, w 

której ustawia się czas trwania próby, czułość wydechu oddechów spontanicznych oraz szybkość wzrostu ciśnienia wdechowego, a 

respirator jednocześnie obrazuje: liczbę oddechów spontanicznych w ujęciu ilościowym i procentowym, RSBI, RCe? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 17 – 

Dotyczy: Zadanie nr 2. Medyczna aparatura oddechowa – Respirator 

Pkt. 25 Ten zapis wskazuje na jeden model respiraotra GE Carestation. Prosimy o zrezygnowanie z tego zapisu, co pozwoli złożyć 

ważne oferty większej liczbie wykonawców. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający wymaga opisanej funkcjonalności jednak dopuszcza również aby była ona realizowana przez urządzenie zewnętrzne. 

 

Pytanie nr 18 – 

Dotyczy: Zadanie nr 2. Medyczna aparatura oddechowa – Respirator 

Pkt 28 i 88 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania we wszystkich respiratorach modułu pomiaru CO2 w strumieniu głównym 

obrazującego na ekranie parametry: VCO2, PeTCO2 i FeTCO2 oraz Vd/Vt? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza aby funkcjonalność: „Pomiar i prezentacja parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- 

zużycia tlenu, RQ- wskaźnika oddechowego, EE- pomiaru wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym.” 

Była realizowana za pomocą jednego zaoferowanego modułu z możliwością podłączenia oddzielnie (nie jednoczasowo) do 

każdego z zaoferowanych respiratorów lub tylko jednego urządzenia zewnętrznego (zaoferowanego z całym kompletem 11 szt. 

respiratorów ) realizującego przytoczoną funkcjonalność. 

 
Pytanie nr 19 – 

Dotyczy: Zadanie nr 2. Medyczna aparatura oddechowa – Respirator 

Pkt. 38 W praktyce klinicznej nie stosuje się tak długich czasów plateau. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z 

regulacją 0 - 2 sekund?. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 20 – 

Dotyczy: Zadanie nr 2. Medyczna aparatura oddechowa – Respirator 

Pkt. 39 W praktyce klinicznej nie stosuje się tak długich czasów wdechu. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z 

regulacją 0,2 - 10 sekund? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 21 – 

Dotyczy: Zadanie nr 2. Medyczna aparatura oddechowa – Respirator 

Pkt. 44 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator o regulacji 2,5 do 20 l/min? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 22 – 

Dotyczy: Zadanie nr 2. Medyczna aparatura oddechowa – Respirator 

Pkt. 53 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator wyposażony w czujnik elektrochemiczny, co pozwoli na obniżenie 

ceny ofertowej? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 23 – 

Dotyczy: Zadanie nr 2. Medyczna aparatura oddechowa – Respirator 

Pkt. 66 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator wyposażony w analogiczny pomiar, ale o nazwie PiMax? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 24 – 

Dotyczy: Zadanie nr 2. Medyczna aparatura oddechowa – Respirator 

Pkt. 89 Ten zapis wskazuje na jeden model respiraotra GE Carestation. Prosimy o usunięcie wymogu. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający wymaga opisanej funkcjonalności tzn. „Pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu 

pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i  restrykcyjnym”.  jednak dopuszcza również aby 

była ona realizowana przez urządzenie zewnętrzne. 

 

Pytanie nr 25 – 

Dotyczy: Zadanie nr 2. Medyczna aparatura oddechowa – Respirator 

Pkt. 90 Ta funkcja jest rzadko stosowana w praktyce klinicznej. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator 

nieposiadający tej opcji? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 26 – 

Dotyczy: Zadanie nr 2. Medyczna aparatura oddechowa – Respirator 

Pkt. 91 Ta funkcja jest rzadko stosowana w praktyce klinicznej. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator 

nieposiadający tej opcji? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 27 – 

Zadanie nr. 2- Respirator 11 kpl. 

Pkt. 6 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wbudowaną wysoko wydajną turbiną dzięki której 

respirator nie potrzebuje podłączenia do centralnego źródła powietrza? Nie ma to wpływu na pogorszenie jakości użytkowania 

respiratora a nawet zwiększa jego możliwości użytkowe. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 28 – 

Zadanie nr. 2- Respirator 11 kpl. 

Pkt. 22 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator w którym zamiast oddechu spontanicznego 

wspomaganego objętością VS oferuje V-AC oraz VC-SIMV? Ponadto respirator posiada bardzo zaawansowany tryb 

odzwyczajania pacjenta umożliwiający wentylację pacjenta w zależności od wysiłku oddechowego pacjenta w sposób 

spontaniczny lub gdy pacjent nie oddycha lub oddycha w sposób niewystarczający i powinien być wentylowany w sposób 

sterowany czasowo. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 29 – 

Zadanie nr. 2- Respirator 11 kpl. 

Pkt. 24 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator który w zamian za możliwość rozbudowy 

automatycznej próby oddechu spontanicznego oferuję Automatyczny adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej 

wg wzoru Otis’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo dążący do nastawionej wentylacji minutowej. Jest to tryb co 

najmniej równoważny do wymaganego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 30 – 

Zadanie nr. 2- Respirator 11 kpl. 

Pkt. 25,89 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez opisanej w punkcie funkcjonalności? Powyższa 

funkcjonalność jest charakterystyczna dla jednego producenta i uniemożliwia złożenie ofert konkurencyjnych. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający wymaga opisanej funkcjonalności tzn. „Pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu 

pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i  restrykcyjnym”.  jednak dopuszcza również aby 

była ona realizowana przez urządzenie zewnętrzne. 
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Pytanie nr 31 – 

Zadanie nr. 2- Respirator 11 kpl. 

Pkt. 28,88 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez opisanej w punkcie funkcjonalności? Powyższa 

funkcjonalność jest charakterystyczna dla jednego producenta i uniemożliwia złożenie ofert konkurencyjnych 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza aby funkcjonalność: „Pomiar i prezentacja parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- 

zużycia tlenu, RQ- wskaźnika oddechowego, EE- pomiaru wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym.” 

Była realizowana za pomocą jednego zaoferowanego modułu z możliwością podłączenia oddzielnie (nie jednoczasowo) do 

każdego z zaoferowanych respiratorów lub tylko jednego urządzenia zewnętrznego (zaoferowanego z całym kompletem 11 szt. 

respiratorów ) realizującego przytoczoną funkcjonalność. 

 

Pytanie nr 32 – 

Zadanie nr. 2- Respirator 11 kpl. 

Pkt. 29 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z regulacja objętości pojedynczego oddechu w zakresie 

40-2500 ml? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 33 – 

Zadanie nr. 2- Respirator 11 kpl. 

Pkt. 39 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator podsiadający regulowany czas wdechu w zakresie 0,1 

do 10 sekund? 

odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 34 – 

Zadanie nr. 2- Respirator 11 kpl. 

Pkt. 44 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez ręcznie regulowanego przepływu bazowego? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 35 – 

Zadanie nr. 2- Respirator 11 kpl. 

Pkt. 46,47 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z manualnym przedłużeniem fazy wdechowej oraz 

wydechowej do 10 sekund? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 36 – 

Zadanie nr. 2- Respirator 11 kpl. 

Pkt. 52– Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator który posiada trendy graficzne z danymi do 1 roku 

wstecz? Oferowany parametr znacznie przewyższa parametr wymagany przez Zamawiającego. Ponadto istnieje możliwość 

pomiaru wartości cyfrowych na podstawie trendów graficznych. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 37 – 

Zadanie nr. 2- Respirator 11 kpl. 

Pkt. 53– Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarny posiadający pomiar O2 za pomocą łatwo 

wymienialnego chemicznego czujnika tlenu? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 38 – 

Zadanie nr. 2- Respirator 11 kpl. 

Pkt. 72– Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający alarm turbiny informujący o ewentualnych 

problemach z podażą wystarczającego ciśnienia powietrza? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 39 – 

Zadanie nr.1 Kardiomonitory -Zestaw kardiomonitorów (18 szt.) oraz centrala monitorująca (1 szt.)- 1 kpl. 

Kardiomonitor(typ 1)-10 sztuk 

Pkt. 14-Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający czas ładowania akumulatora nie dłuższy 

niż 6 godzin? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego i nie mająca wpływu na komfort obsługi.. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 40 – 

Zadanie nr.1 Kardiomonitory -Zestaw kardiomonitorów (18 szt.) oraz centrala monitorująca (1 szt.)- 1 kpl.  

Kardiomonitor(typ 1)-10 sztuk 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do oddzielnego zadania kardiomonitorów typ 1- 10 sztuk? Powyższe rozwiązanie 

pozwoli na złożenie ofert większej liczbie oferentów. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 41 – 

Zadanie nr.1 Kardiomonitory -Zestaw kardiomonitorów (18 szt.) oraz centrala monitorująca (1 szt.)- 1 kpl. 

Kardiomonitor(typ 2)-8 sztuk 

Pkt. 62-Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor modułowy z ekranem LCD z podświetleniem LED o przekątnej 17” 

i rozdzielczości 1280x1024 pikseli? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

Pytanie nr 42 – 

Zadanie nr.1 Kardiomonitory -Zestaw kardiomonitorów (18 szt.) oraz centrala monitorująca (1 szt.)- 1 kpl. 

Kardiomonitor(typ 2)-8 sztuk 

Pkt. 71-Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią 200 zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez 

użytkownika? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego i nie mająca wpływu na komfort użytkowania. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 43 – 

Zadanie nr.1 Kardiomonitory -Zestaw kardiomonitorów (18 szt.) oraz centrala monitorująca (1 szt.)- 1 kpl. 

Kardiomonitor(typ 2)-8 sztuk 

Pkt. 73, 74-Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez funkcji skali świadomości Glasgow oraz wspomagania 

nadzorowania pacjenta podczas indukcji? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 44 – 

Zadanie nr.1 Kardiomonitory -Zestaw kardiomonitorów (18 szt.) oraz centrala monitorująca (1 szt.)- 1 kpl. 

Kardiomonitor(typ 2)-8 sztuk 

Pkt. 77- Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z odłączanym modułem wieloparametrowym pozwalającym na 

monitorowanie EKG,HR,SpO2, PR,RESP, NIBP,etCO2(opcja) odłączalnym od monitora podstawowego, posiadającym własne 

zasilanie na 2 godziny, umożliwiający wizualizację monitorowanych parametrów(wbudowany wyświetlacz o przekątnej 4,3” 

spełniający normę IPX1. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 45 – 

Zadanie nr.1 Kardiomonitory -Zestaw kardiomonitorów (18 szt.) oraz centrala monitorująca (1 szt.)- 1 kpl. 

Kardiomonitor(typ 2)-8 sztuk 

Pkt. 86-Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zakresem pomiarowym pulsu z saturacji 20-254 ud/min.? Jest to 

wystarczający zakres do prawidłowego monitorowania wszystkich kategorii wiekowych pacjentów. Ponadto oferowany 

kardiomonitor umożliwia pomiar HR z EKG w zakresie 15-350 ud/min jak również pomiar PR z NIBP w zakresie 40-240 ud/min. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 46 – 

Zadanie nr.1 Kardiomonitory -Zestaw kardiomonitorów (18 szt.) oraz centrala monitorująca (1 szt.)- 1 kpl. 

Kardiomonitor(typ 2)-8 sztuk 

Pkt. 88-Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający zakres pomiaru ciśnienia NIBP 10-270 mmHg w 3 

trybach: ręcznym, automatycznym oraz ciągłym oraz zakres pulsu z NIBP 40-240bpm? Jest to wystarczający zakres do 

prawidłowego monitorowania wszystkich kategorii wiekowych pacjentów. Ponadto oferowany kardiomonitor umożliwia pomiar 

HR z EKG w zakresie 15-350 ud/min jak również pomiar PR z SpO2 w zakresie 20-254 ud/min 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza proponowany sposób wyceny. 

 

Pytanie nr 47 – 

Zadanie nr.1 Kardiomonitory -Zestaw kardiomonitorów (18 szt.) oraz centrala monitorująca (1 szt.)- 1 kpl. 

Kardiomonitor(typ 2)-8 sztuk 

Pkt. 92-Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pomiarem inwazyjnego ciśnienia w dwóch torach pomiarowych w 

zakresie -50 300 mmHg? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

Pytanie nr 48 – 

Zadanie nr.1 Kardiomonitory -Zestaw kardiomonitorów (18 szt.) oraz centrala monitorująca (1 szt.)- 1 kpl. 

Kardiomonitor(typ 2)-8 sztuk 

Pkt. 94-Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez funkcji intubacji? Oferowany kardiomonitor posiada 

regulowana funkcjonalność zawieszenia alarmów związanych z wszystkimi parametrami monitorowanymi w zakresie 1-15 minut? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 49 – 

Zadanie nr 3: Zestaw bronchoskopowy - 1 kpl. 

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw bronchoskopowy składającego się  z: 

1) wideolaryngoskopu: 1 szt. wyświetlacza, 1szt. adaptera dla dorosłych, 1 szt. etui, baterii (9 szt. AAA), 20 szt. łyżek aBlade 

standard rozm. 3, 20 szt. łyżek aBlade z kanałem rozm. 3. 

2) 2 szt. monitora aView kompatybilnego z jednorazowymi/jednopacjentowymi: bronchofiberoskopami, endoskopami 

laryngologicznymi, rurkami jednoświatłowymi z torem wizyjnym. 

3) 50 szt. bronchoskopów – giętkich, jednorazowych endoskopów w rozmiarze: 5 szt. rozm. Slim (3.8/1.2), 20 szt. rozm. Regular 

(5.0/2.2), 25 szt. rozm. Large (5.8/2.8). 

4) jednorazowych endoskopów laryngologicznych: 10 szt. rozm. Sim (bez kanału roboczego), 10 szt. rozm. Intervention (z 

kanałem roboczym) 

5) rurek jednoświatłowych z torem wizyjnym, do procedur PDT: 5 szt. o rozm.7,5 mm; 5 szt. o rozm. 8,0 mm 

 

Parametry wideolaryngoskopu: 

- wideolaryngoskop bezprzewodowy, składający się z kolorowego wyświetlacza TFT LCD o przekątnej 2,4 cala, zintegrowanego z 

rękojeścią, adapteru – toru wizyjnego oraz łyżek jednorazowego użytku z etui transportowym na wyświetlacz i tor wizyjny 

- rozdzielczość kamery 640x480 VGA 

- monitor/wyświetlacz zintegrowany na stałe z rękojeścią 

- wyświetlacz LCD ustawiony w stałej pozycji z maksymalnym kątem widzenia do 155° 

- zasilany bateriami AAA (3 sztuki) zapewniającymi czas pracy ok 80 min, w zestawie 3 komplety baterii pozwalające na 4 h pracy 

- wskaźnik w postaci świecącej się diody informujący o naładowaniu baterii – migający kolor czerwony informuje o konieczności 

wymiany baterii 

- podłączenie toru wizyjnego poprzez wsunięcie na rękojeść zintegrowaną z wyświetlaczem i zblokowanie przesuwnym suwakiem 

- urządzenie wyposażone w układ gospodarowania energią umożliwiający wyłączenie urządzenia po 60 sekundach od odłożenia na 

nieruchomą powierzchnię 

- w zestawie przewód do połączenia z monitorem, w celu przeniesienia aktualnego obrazu do zewnętrznego monitora 

- wielorazowy tor wizyjny (1sztuka) do użytku z jednorazowymi łyżkami 

- matryca kamery CMOS, źródło światła biała dioda LED 

 

Parametry monitora aView: 

- monitor LCD, kolorowy, dotykowy 

- przekątna wyświetlacza  8,5 cali 

- rozdzielczość wyświetlacza 800 x 480 pikseli 

- akumulator litowo-jonowy 10,8 v 4300 mAh min. 3 godziny, odliczanie pozostałego czasu na ekranie 

- zasilanie sieciowe oraz z wewnętrznego akumulatora 

- złącze USB umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci 



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2  IM. DR. JANA BIZIELA  W BYDGOSZCZY 

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75  tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31 

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000 

NIP: 9532582266     REGON: 340517145 

 

8 
 

 
ISO 9001 
ISO 14001 
PN-N 18001 

ISO 27001 

- uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na statywie, stojaku (np. do kroplówek) 

- możliwość nagrywania filmów i wykonywania zdjęć 

- monitor kompatybilny z bronchoskopami jednorazowego użytku, rurkami intubacyjnymi jedno i dwuświatłowymi z kamerą, 

endoskopami laryngologicznymi 

- analogowe wyjście wideo typu Jack 3,5mm adapter RCA w zestawie 

- regulacja jasności oraz kontrastu 

- wbudowana pamięć 8 GB 

- system klasyfikacji ochrony IP30 

 

Parametry bronchoskopów: 

- endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny 

- technologia video (kamera, źródło światła) 

- pole widzenia 85° 

- głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm) 

- oświetlenie LED 

- długość części roboczej 600 mm 

- występuje w 3 rozmiarach/wersjach: Slim, Regular, Large 

- możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej 

zakres  regulacji: do góry 180°, do dołu 160° dla wersji Large, do góry 180°, do dołu 180° dla wersji Slim oraz Regular 

- kanał roboczy o średnicy: 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm dla wersji Large 

- średnica zewnętrzna części roboczej: 3.8 mm wersja Slim, 5.0 mm wersja Regular, 5.8 mm dla wersji Large 

- możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy 

 

Parametry endoskopu laryngologicznego: 

- endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny, z kanałem lub bez 

- technologia video (kamera, źródło światła) 

- pole widzenia 85° 

- głębia ostrości 6-50  mm (+/- 2 mm) 

- maksymalna średnia 3,5 mm (Slim) oraz 5,5 mm (Intrevention) 

- oświetlenie LED 

- długość części roboczej  300 mm (Slim) lub 350 mm (Intervention) 

- możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej 

- zakres regulacji: do góry 130°/ do dołu  130° 

- kanał roboczy  o średnicy 2.2 (wersja Intervention) lub brak kanału roboczego (wersja Slim) 

- możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy 

 

Parametry rurki jednoświatłowej z torem wizyjnym: 

- rurka intubacyjna pojedyncza w rozmiarze 7.5 mm lub 8.0 mm 

- wbudowana w rurkę kamera typu CMOS o rozdzielczości CiF 320x240 ( 76800 pikseli) 

- głębokość obrazu od 12-60 mm 

- źródłem światła typu LED, barwa biała 

- kamera umiejscowiona na części dystalnej rurki intubacyjnej wkomponowana w ścianę rurki 

- pole widzenia 1000 po przekątnej 

- produkt sterylny 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 50 – 

SIWZ Rozdział VI pkt. 1   Zadanie nr 2 respirator stacjonarny 11 kpl. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy respiratorów do 75 dni , licząc od daty zawarcia umowy ? 

Powyższa prośba podyktowana jest panującą globalną pandemię SARS-COV-2, ogłoszoną przez WHO w dniu 11 marca 2020. 

Spowodowała ona wiele ograniczeń, jak i restrykcji w globalnym łańcuchu dostaw oraz transporcie lotniczym, co może 

uniemożliwić dostawę przedmiotowych respiratorów w wymaganym terminie. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ -  Rozdział VI pkt. 1 i nadaje następujące brzmienie: 

Pkt. 1  Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w okresie do 65 dni, licząc od dnia zawarcia umowy 

 

Pytanie nr 51 – 

Zadanie nr 2 Przedmiot zamówienia  Respirator 11 szt. 

Pkt. 8 walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez Użytkownika 

Pkt 43 Czy Zamawiający dopuści regulowany ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie od -0,25 do 

-10,0 cmH2O? 
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Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 52 – 

Zadanie nr 2 Przedmiot zamówienia  Respirator 11 szt. 

Pkt. 8 walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez Użytkownika 

Pkt.96 Czy Zamawiający  odstąpi od wymogu wystawienia certyfikatów dla personelu technicznego, po przeprowadzeniu szkoleń 

w zakresie podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia i podstawowej konserwacji technicznej   ? 

Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie szkoleń jest protokół szkolenia personelu. 

Chcielibyśmy  zaznaczyć,  że  w  świetle  obowiązujących  przepisów,  regulujących  kwestię odpowiedzialności producenta 

wyrobów medycznych, a w tym za możliwość wystąpienia incydentów medycznych, wszelkie naprawy i przeglądy okresowe 

urządzeń medycznych   powinny  być  wykonywane  przez  przeszkolonych  pracowników  autoryzowanego serwisu. Urządzenia 

stanowiące przedmiot zamówienia są urządzeniami, których używanie ma szczególny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i 

zdrowia pacjenta. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający w ramach stawianego wymogu nie wymaga szkolenia w zakresie wykonywania przeglądów technicznych i napraw 

urządzeń. Zamawiający wymaga jedynie bardzo podstawowego szkolenia w zakresie sprawdzania stanu technicznego 

(podstawowych oględzin) urządzenia. Przytoczone certyfikaty mają stanowić jedynie poświadczenie, że takie szkolenie się odbyło. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 53 – 

Dotyczy: zał. 3 projekt umowy 

Par. 3 ust. 4 

Ze względu na specyfikę sprzętu, jakiego wymaga Zamawiający, zapewnienie wymiany urządzenia, może okazać się logistycznie 

niemożliwe w tak krótkim czasie. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni 

roboczych ? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – załącznik nr 3 i nadaje następujące brzmienie: 

Par. 3 ust. 4 

W przypadku uzasadnionych reklamacji zgłoszonych przy dostawie lub przy uruchomieniu Towaru, Towar zgodny z umową 

zostanie dostarczony Zamawiającemu najpóźniej do 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Reklamacje mogą być zgłaszane na piśmie lub faksem lub pocztą elektroniczną na nr/adres wskazany w formularzu oferty. 

 
Pytanie nr 54 – 

Dotyczy: zał. 3 projekt umowy 

Par. 3 ust. 6 lit a. 

Zwracamy uwagę, iż postanowienie par. 3 ust. 6 lit. a. nie precyzuje terminu, w którym Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od Umowy, wobec czego proponujemy wskazanie takiego terminu, np. 14-dniowego. Dodatkowo wskazujemy, iż 

postanowienie to przewiduje podwójną sankcję dla Wykonawcy w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, tj. 

zapłatę kary umownej z jednej strony, jak również zwrot różnicy w cenie sprzętu zakupionego u innego podmiotu. Rozwiązanie to 

w sposób rażący obciąża finansowo Wykonawcę względem faktycznej szkody, jaką może ponieść Zamawiający w związku z 

opóźnieniem. Jednocześnie zwracamy uwagę, że Wykonawca zobowiązany byłby do zapłaty nieznanej w chwili zawarcia umowy 

różnicy (brak możliwości oszacowania ryzyka finansowego), niezależnie od ceny uzyskanej u innego podmiotu, która może być 

nierynkowa i zawyżona. Proponujemy w konsekwencji następujące brzmienie par. 3 ust. 6 lit. a.: 

„a. po wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w sposób określony w ust. 4, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

wezwania przez Wykonawcę, odstąpić od umowy w zakresie dotyczącym Towaru, którego naruszenie dotyczy, w terminie 14 dni 

od daty upływu 7-dniowego terminu wskazanego w ust. 4  i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości brutto 

Towaru objętego odstąpieniem określonej w formularzu oferty,” 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający wskazuje, iż brak dwukrotnego sankcjonowania naruszenia w przedmiotowym przypadku z uwagi na fakt, iż może 

nie wystąpić w przedmiotowym przypadku różnica w cenie, a Zamawiający ponosi już szkodę z tytułu zwłoki w wykonaniu 

umowy. 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – załącznik nr 3 i nadaje następujące brzmienie: 

Par. 3 ust. 6 lit. a 

po wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w sposób określony w ust. 4, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

wezwania przez Wykonawcę, odstąpić od umowy w zakresie dotyczącym Towaru, którego naruszenie dotyczy w terminie 3 

miesięcy od chwili otrzymania wezwania przez Wykonawcę i dokonać zakupu u innego kontrahenta, a w przypadku wyższej ceny 

zakupu różnicą obciążyć Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty wystawienia noty 

obciążeniowej, jak również ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wartości brutto Towaru objętego 

odstąpieniem określonej w formularzu oferty.  
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Pytanie nr 55 – 

Dotyczy: zał. 3 projekt umowy 

Par. 3 ust. 7 

Zwracamy uwagę, iż postanowienie par. 3 ust. 7 przewiduje podwójną sankcję dla Wykonawcy w przypadku nieuruchomienia 

Towaru lub nieprzeprowadzenia szkolenia, tj. zapłatę kary umownej z jednej strony, jak również kosztu zlecenia wykonania tych 

czynności innemu podmiotowi. Rozwiązanie to w sposób rażący obciąża finansowo Wykonawcę względem faktycznej szkody, 

jaką może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem tych obowiązków. Proponujemy w konsekwencji następujące 

brzmienie par. 3 ust. 6 lit. a.: 

„7. W przypadku dostarczenia, a nie dokonania uruchomienia Towaru lub nie przeprowadzenia szkolenia personelu przez 

Wykonawcę w terminie określonym zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może, po wezwaniu Wykonawcy do 

wykonania umowy, zlecić wykonanie tych czynności, bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji, innemu 

podmiotowi posiadającemu autoryzację producenta, na koszt Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 

14 dni od wystawienia noty obciążeniowej przez Zamawiającego lub też Zamawiający może żądać wykonania umowy w tym 

zakresie i żądać zapłaty kary umownej na zasadach, o których mowa w ust. 6 lit. b.” 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Zamawiający wskazuje, iż brak dwukrotnego sankcjonowania naruszenia w przedmiotowym przypadku z uwagi na fakt, iż karą 

naprawiającą szkodę z tytułu niewykonania zobowiązania w terminie jest określona kara umowna, a wykonanie zastępcze ma 

jedynie zapewnić wykonanie czynności, jakich wykonania zaniechał Wykonawca. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 56 – 

Dotyczy: zał. 3 projekt umowy 

Par. 3 ust. 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu przez wprowadzenie wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego dla 

napraw trwających powyżej 5 dni roboczych ? 

Ze względu na specyfikę sprzętu, jakiego wymaga Zamawiający, zapewnienie na czas każdej naprawy urządzenia zastępczego, o 

parametrach nie gorszych niż urządzenie stanowiące przedmiot Umowy, może okazać się logistycznie niemożliwe. 

Ponadto prosimy o ograniczenie uprawnień Zamawiającego w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku 

dostarczenia urządzenia zastępczego do jednego tj.: 

,,W przypadku niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający może zapewnić sobie sprzęt zastępczy od osoby 

trzeciej na koszt Wykonawcy”. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – załącznik nr 3 i nadaje następujące brzmienie: 

Par. 3 ust. 12 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w okresie gwarancji na okres naprawy lub czas wymiany Towaru na nowy, niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady, sprzęt zastępczy. W przypadku niewykonania tego 

obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający może zapewnić sobie sprzęt zastępczy od osoby trzeciej na koszt Wykonawcy lub 

zlecić wykonanie świadczenia zdrowotnego osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w 

terminie 14 dni od wystawienia odpowiedniego dokumentu finansowego przez Zamawiającego.” 

 
Pytanie nr 57 – 

Dotyczy: zał. 3 projekt umowy 

Par. 3 ust. 13 ust. a. 

Zwracamy uwagę, iż postanowienie par. 3 ust. 13 lit. a. przewiduje podwójną sankcję dla Wykonawcy w przypadku 

niedotrzymania terminu naprawy lub dostarczenia sprzętu zastępczego, tj. zapłatę kary umownej z jednej strony, jak również 

kosztu zlecenia wykonania tych czynności innemu podmiotowi. Rozwiązanie to w sposób rażący obciąża finansowo Wykonawcę 

względem faktycznej szkody, jaką może ponieść Zamawiający w związku z przekroczeniem w/w terminów lub niedostarczeniem 

sprzętu zastępczego. Proponujemy w konsekwencji następujące brzmienie par. 3 ust. 13 lit. a.: 

„a. po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, w sposób określony w ust. 4, do wykonania umowy w zakreślonym przez 

Zamawiającego terminie do zlecenia usunięcia wady innemu podmiotowi posiadającemu autoryzację producenta na koszt 

Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji,” 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Zamawiający wskazuje, iż brak dwukrotnego sankcjonowania naruszenia w przedmiotowym przypadku z uwagi na fakt, iż karą 

naprawiającą szkodę z tytułu niewykonania zobowiązania w terminie jest określona kara umowna, a wykonanie zastępcze ma 

jedynie zapewnić wykonanie czynności, jakich wykonania zaniechał Wykonawca. 
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Pytanie nr 58 – 

Dotyczy: zał. 3 projekt umowy 

Par. 3 ust. 19 

Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest 

zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie 

mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W 

związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i 

należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18), poprzez dodanie zdania trzeciego do § 3 ust. 19 o 

następującym brzmieniu: 

„Maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy na podstawie umowy wynosi 10% 

wyngrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.”. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – załącznik nr 3 i nadaje następujące brzmienie: 

Par. 3 ust. 19 

Maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy wynosi 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w 

niniejszym paragrafie nie pokrywają całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego, 

do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. Gdyby z uwagi na niewykonanie przez Wykonawcę umowy w terminie 

Zamawiający utraciłby dofinansowanie z programu, o którym mowa w preambule niniejszej umowy, Zamawiający może, w 

szczególności, żądać naprawienia szkody wynikającej z nieotrzymania dofinansowania. 

 
Pytanie nr 59 – 

Dotyczy: zał. 3 projekt umowy 

Par. 4 ust. 2 

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji 

tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, 

ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający 

wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: 

„Wszystkie naprawy wydłużające się ponad terminy określone w umowie, przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas 

przestoju, liczony od dnia zgłoszenia wady lub awarii, do dnia przekazania sprawnego urządzenia lub elementu, zespołu, 

podzespołu urządzenia Zamawiającemu” 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie nr 60 – 

Dotyczy: zał. 3 projekt umowy 

Par. 4 ust. 2 

Powszechnie przyjętą praktyką jest, że gwarancja elementów systemu naprawianych lub wymienionych w trakcie trwania okresu 

gwarancji kończy się wraz z zakończeniem gwarancji na przedmiot zamówienia. Pozwala to na rzetelną kalkulację oferty przez 

Wykonawcę, korzystniejszą dla Zamawiającego. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na usunięcie wymogu rozpoczęcia 

biegu gwarancji na nowo od momentu dokonania wymiany lub istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Zapis znajduje odbicie w zasadach gwarancji określonych w ustawie kodeks cywilny. 

Art. 581 par. 1 k.c. 

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od 

wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy 

wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się 

odpowiednio do części wymienionej. 

 
Pytanie nr 61 – 

Dotyczy: zał. 3 projekt umowy 

Par. 4 ust. 3 

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby 

sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość 

poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a 

Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: 

„Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W przypadku trzeciej usterki tego 

samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na nowy. W przypadku braku technicznej możliwości wymiany samego 

podzespołu na nowe zostanie wymienione całe urządzenie.” 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – załącznik nr 3 i nadaje następujące brzmienie: 
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Par. 4 ust. 3 

W przypadku trzykrotnej naprawy tej samej części, podzespołu, itp. przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo 

żądania wymiany wadliwej części, podzespołu na nowy wolny od wad w terminie określonym w §3 ust. 10 lit c. Do przypadku 

niedotrzymania powyższego terminu stosuje się zapisy § 3 ust. 13 lit. b i c.” 

 
Pytanie nr 62 – 

Dotyczy: zał. 3 projekt umowy 

Par. 4 ust. 4 

Zwracamy uwagę, iż postanowienie par. 4 ust. 4. przyznaje Zamawiającemu szereg uprawień, które w sposób rążący obciążają 

Wykonawcę w kontekście obowiązku, z którym są związane, tj. podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych. Zwracamy 

uwagę, że bez podpisania takiej umowy nie będzie możliwe podjęcie czynności serwisowych, szczególnie w formie zdalnej i 

praktyką jest podpisywanie umów powierzenia równolegle do umowy głównej. W interesie Wykonawcy jest więc doprowadzenie 

do jak najszybszego podpisania umowy powierzenia, bo jej brak powoduje niemożliwość podjęcia działań serwisowych, a w 

konsekwencji przekroczenie terminu obarczone obowiązkiem zapłaty kary umowne. W naszej ocenie pozostawienie wszystkich 

punktów 1)-3) jest nieuzasadnione i rażąco narusza równowagę stron. W konsekwencji, proponujemy wykreślenie punktów 1) i 2) 

z par. 4 ust. 4 i pozostawienie wyłącznie punktu 3). 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Powierzenie przetwarzania danych jest konieczne do realizacji czynności serwisowych i odpowiadać powinien za to Wykonawca 

jako strona umowy „podstawowej”. 

 
Pytanie nr 63 – 

Dotyczy: zał. 3 projekt umowy 

Par. 4 ust. 7 zdanie pierwsze 

Wnosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób: 

„Zgodnie z Kodeksem Cywilnym okres rękojmi wynosi 2 lata od dnia podpisania protokołu uruchomienia,  niezależnie od 

udzielonego okresu gwarancji”. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 64 – 

Dotyczy: zał. 3 projekt umowy 

Par. 4 ust. 7 

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym 

standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamwiającym gwarancji trwającej co najmniej 

tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, 

Wykonawca proponuje doprecyzowanie §4 ust. 7 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na 

zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia 

awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla 

Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z  tym, w naszej ocenie, zasadne 

jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z 

którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc 

następujące brzmienie §4 ust. 7: 

„7. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres równy okresowi gwarancji. Do rękojmi zastosowanie mają przepisy 

ustawy kodeks cywilny, z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – załącznik nr 3 i nadaje następujące brzmienie: 

Par. 4 ust. 7 

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres równy okresowi gwarancji. Do rękojmi zastosowanie mają przepisy ustawy 

kodeks cywilny, z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy 

 

Pytanie nr 65 – 

Dotyczy: zał. 3 projekt umowy 

Par. 7 ust. 4 

Prosimy o obniżenie kary umownej do 5%. Kara umowna 10% jest rażąco wygórowana i nie odpowiada standardom rynkowym. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – załącznik nr 3 i nadaje następujące brzmienie: 

Par. 7 ust. 4 

Naruszenie zapisu ust. 3 upoważnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 5% całkowitej wartości brutto 

przedmiotu niniejszej umowy określonej w §1 ust. 2. 
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Pytanie nr 66 – 

Dotyczy: zał. 3 projekt umowy 

Par. 8 ust. 1 pkt 2) 

Prosimy o doprecyzowanie, że zmiana umowy może obejmować również zmianę ceny poprzez jej podwyższenie w przypadku 

zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wysokość ceny (podwyższenie podatku VAT). 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację. Modyfikacja dotyczy zmiany umowy dotyczącej zmiany stawki VAT. 

 
Pytanie nr 67 – 

Dotyczy: zał. 3 projekt umowy 

Par. 8 ust. 1 pkt 5) 

W związku z tym, iż postanowienia umowy nie precyzują rozumienia pojęcia siły wyższej, proponujemy dodanie takiego definicji 

i w konsekwencji nadanie par. u ust. 1 pkt 5) następującego brzmienia: 

„5) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe 

z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć 

lub przewidzieć; przez „siłę wyższą” rozumie się okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia 

mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia 

epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – załącznik nr 3 i nadaje następujące brzmienie: 

Par. 8 ust. 1 pkt. 5 

w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z 

uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć 

lub przewidzieć; przez „siłę wyższą” rozumie się okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia 

mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia 

epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp 

 
Pytanie nr 68 – 

Dot. Załącznika 3A – umowa powierzenia danych 

Punkt 2.4 

W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych podprzetwarzający jest zobowiązany względem podmiotu przetwarzającego, a 

Przetwarzający względem Administratora. Za prawidłowe realizowanie czynności podprzetwarzania przez Podprzetwarzającego 

odpowiada Przetwarzający bezpośrodnio przed Aministratorem. W związku z tym, postanowienia punktu 2.4 stoją w sprzeczności 

z kaskadowością tej konstrukcji i prosimy o ich wukreślenie. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

Z uwagi na charakter danych jakie mogą być przetwarzane celowe jest maksymalne zabezpieczenie prawidłowego ich 

przetwarzania. Temu służy kwestionowany zapis. 

 
Pytanie nr 69 – 

Dot. Załącznika 3A – umowa powierzenia danych 

Punkt 3.2 i 3.3 

Zwracamy uwagę, że w sytuacjach szczególnie skomplikowanych może istnieć konieczność konsultacji z fabryką lub inżynierem 

znajdującym się w USA. Zapewniamy, że ewentualny transfer danych jest sytuacją wyjątkową i jest poddanych wymogom 

odpowiadającym prawu unijnym (m.in. wymagane klauzule modelowe) oraz możemy uwzględnić te podmiotu na Liście 

Zaakceptowanych Podprzetwarzających, do której nawiązuje treść Umowy. Proponujemy wobec tego wykreślenie zdania drugiego 

z punktu 3.2. i doprecyzowanie zdania pierwszego w następujący sposób: 

„3.2. Nieprzetwarzanie poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Przetwarzający oświadcza, że oprócz niezbędego transferu do 

Podprzetwarzających znajdujących się na Liście Zaakceptowanych Podprzetwarzających, nie przekazuje Danych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)).” 

Prosimy jednocześnie o potwierdzenie, że, w związku z powyższą zmianą, obowiązek uzyskania zgody na transfer poza EOG 

wskazany w pkt 3.3 nie będzie dotyczył Podprzetwarzających znajdujących się na Liście Zaakceptowanych Podprzetwarzających. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – załącznik nr 3A i nadaje następujące brzmienie: 

3.2. 

Nieprzetwarzanie poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Przetwarzający oświadcza, że oprócz niezbędnego transferu do 

Podprzetwarzających znajdujących się na Liście Zaakceptowanych Podprzetwarzających, nie przekazuje Danych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)).” 

 

3.3. 

Poinformowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG. [art. 28 ust. 3 lit. a RODO] Przetwarzający ma obowiązek uzyskać zgodę 

Administratora na przekazywanie Danych poza EOG (udokumentowane polecenie). Jeżeli Przetwarzający w toku realizacji umowy 

poweźmie zamiar lub zostanie nałożony na niego obowiązek przekazywania Danych poza EOG, niezwłocznie poinformuje o tym 
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Administratora celem uzyskania zgody, o której mowa w zdaniu pierwszym. Obowiązek uzyskania zgody nie dotyczy sytuacji, gdy 

obowiązek przekazywania poza EOG nakłada prawo Unii lub Państwa Członkowskiego oraz Podprzetwarzających znajdujących 

się na Liście Zaakceptowanych Podprzetwarzających W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający 

Informuje o tym Administratora. 

 

Pytanie nr 70 – 

Dot. Załącznika 3A – umowa powierzenia danych 

Pkt 3.9. Prosimy o uzupełnienie zapisu o brakującą treść. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – załącznik nr 3A i nadaje następujące brzmienie: 

Pkt. 3.9. Legalność poleceń Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez 

Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób 

udokumentowany i z uzasadnieniem). Przetwarzający odpowiada wobec Administratora za szkodę wyrządzoną brakiem 

informacji, nieprawidłową informacją lub spóźnioną informacją. 
 

Pytanie nr 71 – 

Dot. Załącznika 3A – umowa powierzenia danych 

Pkt 6.1. 

Rozporządzenie RODO nakłada na podmioty przetwarzające obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez 

zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Niezasadnym jest zatem żądanie zgłoszenia administratorowi faktu naruszenia w tak 

krótkim 24 godzinnym terminie, który – w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem 

niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej. Wobec tego, Wykonawca proponuje odzwierciedlenie 

regulacji RODO i nadanie następujące brzmienie pkt 6.1: 

„6.1. Powiadomienie o naruszeniu. Przetwarzający powiadamia Administratora danych niezwłocznie, nie później niż w ciągu 

72godzin o powzięcia wiadomości, o każdym naruszeniu ochrony Danych, o podjętych czynnościach wyjaśniających, a także, 

niezwłocznie po ich dokonaniu, o ustaleniach. W razie opóźnienia w zgłoszeniu Przetwarzający informuje również o przyczynach 

opóźnienia. Przetwarzający odpowiada przed Administratorem za negatywne skutki poniesione przez Administratora wskutek 

opóźnienia.” 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – załącznik nr 3A i nadaje następujące brzmienie: 

Pkt. 6.1. Powiadomienie o naruszeniu. Przetwarzający powiadamia Administratora danych niezwłocznie, nie później niż w ciągu 

36 godzin o powzięcia wiadomości, o każdym naruszeniu ochrony Danych, o podjętych czynnościach wyjaśniających, a także, 

niezwłocznie po ich dokonaniu, o ustaleniach. W razie opóźnienia w zgłoszeniu Przetwarzający informuje również o przyczynach 

opóźnienia. Przetwarzający odpowiada przed Administratorem za negatywne skutki poniesione przez Administratora wskutek 

opóźnienia. 

 
Pytanie nr 72 – 

Dot. Załącznika 3A – umowa powierzenia danych 

Pkt. 7.1. 

Zwracamy uwagę, iż RODO nie narzuca konkretnej formy kontroli przetwarzania danych. Przeprowadzanie audytów lub inspekcji 

stanowi najdalej idącą formę takiej kontroli (szczególnie z uwagi na przewidziane uprawnienie do przeprowadzania audytów przez 

podmiot trzeci) i stwarza ryzyko dostępu do tajemnicy przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzająćego, w tym informacji poufnych 

Podmiotu przetwarzającego i ich klientów. W związku z tym, proponujemy, aby audytor był wybierany wspólnie przez strony, 

wskazana została konieczność zapewnienia nieujawnienia tajemnicy przedsiebiorstwa podmiotu przetwarzajacego, a koszty audytu 

zostały poniesione przez Administratora, poprzez dodanie kolejnego zdania do punktu 7.1.: 

Wyznaczone przez Administratora osoby do przeprowadzania kontroli (w przypadku, gdy nie będą to pracownicy Administratora) 

powinny zostać wybrane wspólnie przez Administratora oraz Podmiot przetwarzający. Administrator zobowiązuje się, że takie 

osoby zachowają w poufności uzyskane dane i informacji podaczas audytu/inspekcji oraz że żaden taki audyt/inspekcja nie może 

doprowadzić do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – załącznik nr 3A i nadaje następujące brzmienie: 

Dodaje się ust. 7.3 w brzmieniu 

Administrator zobowiązuje się, że osoby wyznaczone do audytu lub inspekcji zachowają w poufności uzyskane podczas audytu lub 

inspekcji dane i informacje oraz że audyt lub inspekcja nie może doprowadzić do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa Podmiotu 

przetwarzającego oraz, e  zostanie przeprowadzony z poszanowaniem innych tajemnic chronionych prawem. 
 

Pytanie nr 73 – 

Dotyczy zadania nr 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 56 dni od dnia podpisania umowy? Wyspecyfikowany przez 

Zamawiającego sprzęt jest produkowany na specjalne zamówienie. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ -  Rozdział VI pkt. 1 i nadaje następujące brzmienie: 

Pkt. 1  Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w okresie do 65 dni, licząc od dnia zawarcia umowy 



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2  IM. DR. JANA BIZIELA  W BYDGOSZCZY 

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75  tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31 

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000 

NIP: 9532582266     REGON: 340517145 

 

15 
 

 
ISO 9001 
ISO 14001 
PN-N 18001 

ISO 27001 

 

 
Pytanie nr 74 – 

Dotyczy zadania nr 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia tj. stojak na kółkach i szynę 

sprzętową (typ 2) oraz stojak na kółkach, uchwyt i tuba ochronna (typ 3), które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz 

obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie. Zamawiający w związku z powyższym pragnie zwrócić uwagę na sposób 

wyliczenia ceny oferty, który określono w siwz w przypadku zróżnicowanej stawki VAT. 

 

Pytanie nr 75 – 

Dotyczy zadania nr 3 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania monitora systemu wideoendoskopowego opisanego w punkcie od 52 do 60 w 

zestawie bronchoskopowym (typ3)? Zestaw do prawidłowego funkcjonowania wymaga tylko jednego monitora systemu 

wideoenedoskopowego, który jest już zawarty w tym zestawie i opisany w punkcie od 1 do 19. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 76 – 

załącznik nr 3 do SIWZ 

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan zagrożenia epidemicznego oraz związane z tym implikacje natury 

logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw/dostawy 

objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – 

załącznik nr 3 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie: a/terminu dostawy, 

b/wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych oraz c/ możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn 

leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi? 

Odpowiedź na zapytanie: 

W związku z zadanymi przez innych oferentów pytaniami w umowie zostały dokonane następujące modyfikacje: 

W par. 3 dodaje się ust. 21 w brzmieniu 

„Kary umowne nakładane za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów określonych w umowie nakładane są w przypadku 

wystąpienia zwłoki Wykonawcy” 

 

Opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) inaczej niż opóźnienie zwykłe ma miejsce, kiedy brak spełnienia świadczenia jest 

następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. 

Wobec powyższego Wykonawca może być obciążony kara umowną jedynie w przypadkach, gdy opóźnienie jest następstwem 

okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. 

 
Pytanie nr 77 – 

załącznik nr 3 do SIWZ 

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści §3 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę 

pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby 

termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie 

epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia? 

Odpowiedź na zapytanie: 

W związku z zadanymi przez innych oferentów pytaniami w umowie zostały dokonane następujące modyfikacje: 

W par. 3 dodaje się ust. 21 w brzmieniu 

„Kary umowne nakładane za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów określonych w umowie nakładane są w przypadku 

wystąpienia zwłoki Wykonawcy” 

 

Opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) inaczej niż opóźnienie zwykłe ma miejsce, kiedy brak spełnienia świadczenia jest 

następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. 

Wobec powyższego Wykonawca może być obciążony kara umowną jedynie w przypadkach, gdy opóźnienie jest następstwem 

okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. 

 

 

Pytanie nr 78 – 

załącznik nr 3 do SIWZ 

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści §3 ust. 6 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę 

pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby 

prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę/opóźnienie w dostawie, zostało dostosowane do bieżących 

uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia ? 
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Odpowiedź na zapytanie: 

W związku z zadanymi przez innych oferentów pytaniami w umowie zostały dokonane następujące modyfikacje: 

W par. 3 dodaje się ust. 21 w brzmieniu 

„Kary umowne nakładane za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów określonych w umowie nakładane są w przypadku 

wystąpienia zwłoki Wykonawcy” 

 

Opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) inaczej niż opóźnienie zwykłe ma miejsce, kiedy brak spełnienia świadczenia jest 

następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. 

Wobec powyższego Wykonawca może być obciążony kara umowną jedynie w przypadkach, gdy opóźnienie jest następstwem 

okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. 

 
Pytanie nr 79 – 

załącznik nr 3 do SIWZ 

Czy w związku obecnym stanem zagrożenia epidemicznego oraz związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-

ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw/dostawy objętej 

przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści §3 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi zapis 

pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od 

niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury 

prawno-finansowych z tym związanych? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. rozwiązanie. Modyfikacje treści umowy będą możliwe na podstawie zapisów umowy oraz 

przepisów prawa, w tym przepisów szczególnych związanych z COVID. 

 

Pytanie nr 80 – 

Respirator - 11 kpl. 

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika 

Ad pkt 3 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator który nie ma określonej wagowo dolnej granicy objętości 

oddechowej ale ma ją określoną jako VT od 20 ml, co spełnia klinicznie wymagania tego punktu? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 81 – 

Respirator - 11 kpl. 

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika 

Ad pkt 17 

Czy Zamawiający dopuści respirator z wentylacją zabezpieczająca przy bezdechu z regulacją stężenia tlenu w trybie 

objętościowym, bez możliwości wyboru? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 82 – 

Respirator - 11 kpl. 

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika 

Ad pkt 24 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania wysokiej klasy respirator bez tego parametru? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 83 – 

Respirator - 11 kpl. 

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika 

Ad pkt 25 

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymagania, charakterystycznego dla jednego producenta? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający wymaga opisanej funkcjonalności jednak dopuszcza również aby była ona realizowana przez urządzenie zewnętrzne. 
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Pytanie nr 84 – 

Respirator - 11 kpl. 

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika 

Ad pkt 26 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i uzna za równoważny wysokiej klasy respirator w którym pomiar ciśnienia 

wewnątrztchawiczego opiera się na jego kalkulacji w procedurze ATC? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 85 – 

Respirator - 11 kpl. 

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika 

Ad pkt 28 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez tego pomiaru? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza aby funkcjonalność: „Pomiar i prezentacja parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- 

zużycia tlenu, RQ- wskaźnika oddechowego, EE- pomiaru wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym.” 

Była realizowana za pomocą jednego zaoferowanego modułu z możliwością podłączenia oddzielnie (nie jednoczasowo) do 

każdego z zaoferowanych respiratorów lub tylko jednego urządzenia zewnętrznego (zaoferowanego z całym kompletem 11 szt. 

respiratorów ) realizującego przytoczoną funkcjonalność. 

 
Pytanie nr 86 – 

Respirator - 11 kpl. 

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika 

Ad pkt 31 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator w którym ustawianie parametru I:E odbywa się bezpośrednio ale 

po podjęciu decyzji przez operatora czy parametrem  stałym ma być czas trwania wdechu czy częstość oddychania? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 87 – 

Respirator - 11 kpl. 

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika 

Ad pkt 37 

Czy Zamawiający dopuści respirator z możliwością wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na dolnym poziomie 

ciśnienia przy wszystkich trybach ciśnieniowych i spontanicznych oraz z możliwością swobodnego oddychania pacjenta przy 

górnym poziomie ciśnienia? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 88 – 

Respirator - 11 kpl. 

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika 

Ad pkt 39 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z regulacją czasu wdechu w zakresie od 0,1 do 10 s, co klinicznie 

spełnia wymagania tego punktu? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
Pytanie nr 89 – 

Respirator - 11 kpl. 

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika 

Ad pkt 43 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator bez wyzwalacza ciśnieniowego? Wyzwalacze ciśnieniowe są 

obecnie znacznie rzadziej używane niż wyzwalacze przepływowe, które zapewniają znacznie wyższy komfort i skuteczność 

wparcia wentylacji pacjenta 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 90 – 

Respirator - 11 kpl. 

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika 

Ad pkt 44 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator ze stałym przepływem bazowym 3 l/min? Ten parametr nie ma 

żadnego znaczenia klinicznego a jego funkcją jest efektywną praca wyzwalacza przepływowego, co jest spełnione w oferowanym 

respiratorze. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 91 – 

Respirator - 11 kpl. 

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika 

Ad pkt 84 

Czy Zamawiający dopuści respirator wysokiej klasy w którym zmiana parametrów wentylacji jest 3 etapowa, co zapobiega 

przypadkowej zmianie wentylacji, brak potwierdzenia zmiany skutkuje to poprzednich ustawień? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 92 – 

Respirator - 11 kpl. 

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika 

Ad pkt 85 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z wstępnymi ustawieniami parametrów wentylacji na podstawie 

wzrostu pacjenta, których IBW jest pochodną (pokazywaną na ekranie startowym)? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 93 – 

Respirator - 11 kpl. 

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika 

Ad pkt 86 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator w którym konieczność wykonania testu aparatu i obwodu 

oddechowego jest zawsze polecana odpowiednim komunikatem, ale to operator decyduje o wykonaniu testu w zależności od 

sytuacji klinicznej? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 94 – 

Respirator - 11 kpl. 

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika 

Ad pkt 87 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator wyposażony w nebulizator pneumatyczny, synchroniczny 

wielorazowy (sterylizowalny), dozujący aerozol wyłącznie w fazie wdechowej? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 95 – 

Respirator - 11 kpl. 

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika 

Ad pkt 88 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania parametru? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza aby funkcjonalność: „Pomiar i prezentacja parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- 

zużycia tlenu, RQ- wskaźnika oddechowego, EE- pomiaru wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym.” 

Była realizowana za pomocą jednego zaoferowanego modułu z możliwością podłączenia oddzielnie (nie jednoczasowo) do 

każdego z zaoferowanych respiratorów lub tylko jednego urządzenia zewnętrznego (zaoferowanego z całym kompletem 11 szt. 

respiratorów ) realizującego przytoczoną funkcjonalność. 
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Pytanie nr 96 – 

Respirator - 11 kpl. 

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika 

Ad pkt 89 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania tego parametru? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający wymaga opisanej funkcjonalności tzn. „Pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu 

pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i  restrykcyjnym”.  jednak dopuszcza również aby 

była ona realizowana przez urządzenie zewnętrzne. 

 
Pytanie nr 97 – 

Respirator - 11 kpl. 

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika 

Ad pkt 90 

Czy Zamawiający dopuści respirator z możliwością pośredniego wyliczenia ciśnienia w tchawicy w procedurze ATC? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 98 – 

Respirator - 11 kpl. 

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika 

Ad pkt 91 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator wysokiej klasy bez tego szacunkowego pomiaru? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 99 – 

Pakiet 7 – Aparat USG 

8.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. 

poz 5 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg wysokiej klasy renemowanego producenta, z liczbą kanałów odbiorczych 4 

718 592.  Jest to w zupełności wystarczający zakres kanałów do szybkiej analizy informacji , proponujemy aparat o zdecydowanie 

wyższych możliwościach obliczeniowych i wyższym odświeżaniu obrazu. Jeżeli tak to wnosimy o zmianę zapisów SIWZ. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 100 – 

Pakiet 7 – Aparat USG 

8.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. 

poz 15 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg wysokiej klasy renemowanego producenta, z liczbą obrazów w Cine loop 

dla prezentacji 2D minimum 2200 orazów lub możliwość ustawienia nagrywania cine loop retrospektywnego i prospektywnego do 

10 min. Jest to w zupełności wystarczający zakres pamięci do wykonywania wszystkich procedur inwazyjnych i nieiwazyjnych z 

wykorzystaniem cine loop. 

Jeżeli tak to wnosimy o zmianę zapisów SIWZ. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.. 

 
Pytanie nr 101 – 

Pakiet 7 – Aparat USG 

8.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. 

poz 18 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg wysokiej klasy renemowanego producenta bez opcji BMP. Proponowane 

przez nas opcje JPEG ,AVI  i DICOM można transponować na każdy z wymaganych formatów. 

Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. 

Jeżeli tak to wnosimy o zmianę zapisów SIWZ. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 102 – 

Pakiet 7 – Aparat USG 

8.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. 

poz 21 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg wysokiej klasy renemowanego producenta, z wewnętrznym dyskiem 

twardym HDD o pojemności 512 GB?  Proponujemy system z dyskiem SSD o pojemności 512 GB co w zupełności wystarczy na 

gromadzenie kilkuset badań pacjentów. Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. 

Jeżeli tak to wnosimy o zmianę zapisów SIWZ. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 103 – 

Pakiet 7 – Aparat USG 

8.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. 

poz 87 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg wysokiej klasy renemowanego producenta, wyposażony w głowicę liniową 

o zakresie częstotliwości pracy od 3 do 12 MHz Każdy z oferentów posiada głowice głowice spełniające te same zadania lecz o 

różnej częstotliwości, różnej ilości elementów i różnym polu widzenia. 

Jeżeli tak to wnosimy o zmianę zapisów SIWZ. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 104 – 

Pakiet 7 – Aparat USG 

8.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. 

poz 88 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg wysokiej klasy renemowanego producenta, wyposażony w głowicę liniową 

o ilości elementów piezoelektrycznych 320. Każdy z oferentów posiada głowice głowice spełniające te same zadania lecz o różnej 

częstotliwości, różnej ilości elementów i różnym polu widzenia. Jeżeli tak, to wnosimy o zmianę zapisów SIWZ. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.. 

 
Pytanie nr 105 – 

Pakiet 7 – Aparat USG 

8.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. 

poz 53 

Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy aparat USG z możliwością odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie nie 

mniejszym niż +/- 20 stopni ? Nadmieniamy, iż odchylenie wiązki w zakresie +/- 5 stopni nie wpływa na rzetelność danych i na 

komfort pracy badającego. 

Jeżeli tak to wnosimy o zmianę zapisów SIWZ. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 106 – 

Pakiet 7 – Aparat USG 

8.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. 

poz 31 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg wysokiej klasy renemowanego producenta z maksymalną głębokością 

penetracji od czoła głowicy min. 40 cm? Wymagana przez zamawiającego penetracja 45 jest tylko parametrem hipotetytczym, 

gdyż nikt na tej głębokości nie obrazuje. 

Jeżeli tak to wnosimy o zmianę zapisów SIWZ. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 107 – 

Pakiet 7 – Aparat USG 

8.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. 

poz 39 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg wysokiej klasy renemowanego producenta bez opcji obrazowania 

rombowego. Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. 

Jeżeli tak to wnosimy o zmianę zapisów SIWZ. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 108 – 

Pakiet 7 – Aparat USG 

8.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. 

poz 52 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg wysokiej klasy renemowanego producenta o wielkości bramki 

Dopplerowskiej od 0,5-20 cm. Nadmieniamy, iż tak mała  róźnica 0,1 mm nie pogarsza jakości pracy badającego . 

Jeżeli tak to wnosimy o zmianę zapisów SIWZ. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 109 – 

Pakiet 7 – Aparat USG 

8.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. 

poz 55 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg wysokiej klasy renemowanego producenta w trypie Triplex ( 

2D+PWD+CD ) z rejestrowaną prędkością min 8,3m/sek dla kąta zerowego. 

Jeżeli tak to wnosimy o zmianę zapisów SIWZ. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 110 – 

Pakiet 7 – Aparat USG 

8.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. 

poz 61 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg wysokiej klasy renemowanego producenta i prędkości odświeżania dla CD 

min. 227 klatek/sek. Nadmieniamy, iż tak mała różnica w prędkości odświeźania dla CD nie wpływa na  jakość wykonywanych 

pomiarów. 

Jeżeli tak to wnosimy o zmianę zapisów SIWZ. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 111 – 

Pakiet 7 – Aparat USG 

8.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. 

poz 62 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg wysokiej klasy renemowanego producenta  i regulacji uchylnosci pola 

Dopplera kolorowego min +/- 20 stopni. Nadmieniamy, iż odchylenie wiązki w zakresie +/- 5 stopni nie wpływa na rzetelność 

danych i na komfort pracy badającego 

Jeżeli tak to wnosimy o zmianę zapisów SIWZ. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 112 – 

Pakiet 7 – Aparat USG 

8.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. 

poz 70 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg wysokiej klasy renemowanego producenta o liczbie par kursorów 

pomierowych min. 8. Ilość 8 par kursorów pomiarowych jest wystarczającą ilością by dokonać wartościowych pomiarów 

diagnostycznych. 

Jeżeli tak to wnosimy o zmianę zapisów SIWZ. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 113 – 

Pakiet 7 – Aparat USG 

8.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. 

poz 82 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg wysokiej klasy renemowanego producenta na głowicy liniowej wykonanej 

w technologii matrycowej lub równoważnej 

FOV głowicy – 50mm. Nadmieniamy, iz tak mała róznica stopni nie wpływa na jakość pracy badającegpo oraz wyniki 

diagnostyczne. 

Jeżeli tak to wnosimy o zmianę zapisów SIWZ. 
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Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 114 – 

Pakiet 7 – Aparat USG 

8.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. 

poz 91 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg wysokiej klasy renemowanego producenta o regulacji uchylności Dopplera 

kolorowego min +/- 20 stopni. . Nadmieniamy, iż odchylenie wiązki w zakresie +/- 5 stopni nie wpływa na rzetelność danych i na 

komfort pracy badającego. 

Jeżeli tak to wnosimy o zmianę zapisów SIWZ. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 115 – 

Pakiet 7 – Aparat USG 

8.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika. 

poz 33 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg wysokiej klasy renemowanego producenta o 16-stopniowym, 8 krotnym 

powiększaniu obrazu zamrożonego. Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. 

Jeżeli tak to wnosimy o zmianę zapisów SIWZ. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 116 – 

Dotyczy Zał. 3 projekt umowy 

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 nie przekraczającej 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 na zapytanie: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – załącznik nr 3 projekt umowy: 

W par. 3 dodaje się ust. 22 w brzmieniu 

Z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie w umowie przewidzianych oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w 

szczególności z wyłączeniem przypadków szkody na osobie, 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). 

 

Pytanie nr 117 – 

Dotyczy Zał. 3 projekt umowy 

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 na zapytanie: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – załącznik nr 3 i nadaje następujące brzmienie: 

Par. 3 ust. 19 

Maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy wynosi 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w 

niniejszym paragrafie nie pokrywają całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego, 

do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. Gdyby z uwagi na niewykonanie przez Wykonawcę umowy w terminie 

Zamawiający utraciłby dofinansowanie z programu, o którym mowa w preambule niniejszej umowy, Zamawiający może, w 

szczególności, żądać naprawienia szkody wynikającej z nieotrzymania dofinansowania. 
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Pytanie nr 118 – 

Dotyczy Zał. 3 projekt umowy 

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 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 na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 119 – 

Dotyczy Zał. 3 projekt umowy umowy 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – załącznik nr 3 projekt umowy: 

par. 4 ust. 7 

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres równy okresowi gwarancji. Do rękojmi zastosowanie mają przepisy ustawy 

kodeks cywilny, z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy. 

 

 

Pytanie nr 120 – 

Dotyczy Zał. 3 projekt umowy umowy 

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 szkolenie, 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. 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści § 3 wzoru umowy. 

Odpowiedź na zapytanie: 

W związku z zadanymi przez innych oferentów pytaniami w umowie zostały dokonane następujące modyfikacje: 

W par. 3 dodaje się ust. 21 w brzmieniu 
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„Kary umowne nakładane za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów określonych w umowie nakładane są w przypadku 

wystąpienia zwłoki Wykonawcy” 

 

Opóźnienie kwalifikowane (zwłoka) inaczej niż opóźnienie zwykłe ma miejsce, kiedy brak spełnienia świadczenia jest 

następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. 

Wobec powyższego Wykonawca może być obciążony kara umowną jedynie w przypadkach, gdy opóźnienie jest następstwem 

okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. 

 

Pytanie nr 121 – 

Dotyczy Zał. 3 projekt umowy umowy 

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 szkolenie? 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści §3 wzoru umowy. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – załącznik nr 3 i nadaje następujące brzmienie: 

Par. 8 ust. 1 pkt. 5 

w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z 

uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć 

lub przewidzieć; przez „siłę wyższą” rozumie się okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia 

mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia 

epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp 

 

Pytanie nr 122 – 

pkt. 13,14 

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat klasy premium renomowanego producenta o regulacji wysokości w 

zakresie 18cm i odchyleniu 30stopni  Pragniemy zaważyć iż podany parametr  nie ma znaczenia diagnostycznego. 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 123 – 

pkt. 31 – I  

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat klasy premium renomowanego producenta o maksymalnej głębokości 

penetracji 40cm. ? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 124 – 

pkt. 32 

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat klasy premium renomowanego producenta z regulacją cyfrową LGC 8 

pasm z możliwością zapisu kilku ustawień ? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 125 – 

pkt. 43 

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat klasy premium renomowanego producenta z obrazowaniem 

harmonicznym zwiększającym rozdzielczość i penetrację używającym 2 częstotliwości do uzyskania obrazu ? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 126 – 

pkt. 44 

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat klasy premium renomowanego producenta  bez  funkcji 

optymalizującej obraz w trybie B-mode  w  zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali 

ultradźwiękowej w zależności od  badanej tkanki? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 127 – 

pkt. 45 

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat klasy premium renomowanego producenta z obrazowaniem typu 

Compound Imaging 9 stref ale bez możliwości ręcznego ustawienia? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 128 – 

pkt.49 

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat klasy premium renomowanego producenta z obrazowaniem 3D 

automatycznym? Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza pracę 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 129 – 

pkt. 52 

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat klasy premium renomowanego producenta z regulacją bramki 

Dopplerowskiej w zakresie 0,5-20mm? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 130 – 

pkt. 63 

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat klasy premium renomowanego producenta z możliwością regulacji 

uchylności pola Doppler ze skokiem co 1 stopień ? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 131 – 

pkt. 65 

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat klasy premium renomowanego producenta bez optymalizacji zapisów 

CD za pomocą jednego przycisku ? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 132 – 

pkt. 75,77 

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat klasy premium renomowanego producenta z głowicą convex 

wieloczęstotliwościową o zakresie pracy 1-7 MHz kątem skanowania 100stopni i ilością elementów wynoszącą 160 ? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 133 – 

pkt. 79, 80, 81, 82 

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat klasy premium renomowanego producenta z głowicą liniową 

wieloczęstotliwościową o zakresie częstotliwości 3-12 MHz ilości elementów 256 i FOV 50mm ? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 134 – 

86, 87, 88 

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat klasy premium renomowanego producenta z głowicą liniową 

wieloczęstotliwościową o zakresie częstotliwości 2-9 MHz ilości elementów 192 ? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 135 – 

dotyczy zadania nr 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 4 miesięcy, ze względu na obecną 

sytuację epidemiczną jest to czas niezbędny? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 136 – 

dotyczy umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu §3, pkt. 12 umowy, lub jego zmianę w sposób następujący „Wykonawca 

zobowiązuje się zapewnić w okresie gwarancji na okres naprawy lub czas wymiany Towaru na nowy, niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady, sprzęt zastępczy. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez 

Wykonawcę Zamawiający może zapewnić sobie sprzęt zastępczy od osoby trzeciej na koszt Wykonawcy lub zlecić wykonanie 

świadczenia zdrowotnego osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od 

wystawienia odpowiedniego dokumentu finansowego przez Zamawiającego.”? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – załącznik nr 3 i nadaje następujące brzmienie: 

Par. 3 ust. 12 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w okresie gwarancji na okres naprawy lub czas wymiany Towaru na nowy, niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady, sprzęt zastępczy. W przypadku niewykonania tego 

obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający może zapewnić sobie sprzęt zastępczy od osoby trzeciej na koszt Wykonawcy lub 

zlecić wykonanie świadczenia zdrowotnego osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w 

terminie 14 dni od wystawienia odpowiedniego dokumentu finansowego przez Zamawiającego.” 

 

Pytanie nr 137 – 

dotyczy umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu §4, pkt. 3 umowy, lub jego zmianę w sposób następujący „W przypadku 

trzykrotnej naprawy tej samej części, podzespołu, itp. przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wymiany 

wadliwej części, podzespołu na nowy wolny od wad w terminie określonym w §3 ust. 10 lit c. Do przypadku niedotrzymania 

powyższego terminu stosuje się zapisy § 3 ust. 13 lit. b i c.”? 

Odpowiedź na zapytanie:  

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – załącznik nr 3 i nadaje następujące brzmienie: 

Par. 4 ust. 3 

W przypadku trzykrotnej naprawy tej samej części, podzespołu, itp. przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo 

żądania wymiany wadliwej części, podzespołu na nowy wolny od wad w terminie określonym w §3 ust. 10 lit c. Do przypadku 

niedotrzymania powyższego terminu stosuje się zapisy § 3 ust. 13 lit. b i c.” 

 

 

Pytanie nr 138 – 

Dotyczy – Załącznik nr. 1 Zadanie nr 8 

Radiologiczne stacje opisowe – 5 kpl.; 8.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.;  

3. MONITOR DIAGNOSTYCZNY 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z monitorem 4MP (2560 x 1600 pixels), który posiada zdolność pracy w konfiguracji 

2x2MP, 2x (1280 x 1600 pixels) z zachowaniem pozostałych, minimalnych (lub lepszych) parametrów wykazanych przez 

Zamawiającego w opisie? 

Odpowiedź na zapytanie: 

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 

 

Zamawiający 

 

 

 

 


