
SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI  

I ORTOPEDII

 

30-224 Kraków, al. Modrzewiowa 22 

                                            Kraków, 19 kwietnia 2016 r. 

 

  Dotyczy:   postępowania na „Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie”.  

  

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 

 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od 

Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

   

Zestaw I 

Pytanie: 

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy), § 9 ust. 1 - W naszej ocenie zaproponowane kary 

umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 

0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/naprawy urządzenia/wymiany 

urządzenia/dostarczenia urządzenia zastępczego oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy 

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary 

umownej do przyjętego w branży poziomu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Część 2: Dostawa monitorów funkcji życiowych – 2 sztuki  

Pytanie: 

Tabela parametrów technicznych, pkt. 5.: Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych 

z zakresem temperatury pracy od 5 do 40˚C? Zakres temperatury przechowywania od -20 do 

+50˚C.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Tabela parametrów technicznych, pkt. 6.: Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych 

z wyświetlaczem w postaci czytelnych z dużej odległości pól LED?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Tabela parametrów technicznych, pkt. 8.: Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji życiowych 

z zakresem pomiarowym częstości pulsu od 30 do 250 P/min?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Tabela parametrów technicznych, pkt. 11.: Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji 

życiowych bez funkcji stazy?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Tabela parametrów technicznych, pkt. 12.: Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji 

życiowych z pomiarem NIBP w technologii dwutubowej Dinamap bez funkcji automatycznego 

ustawiania pomiarów o zaokrąglonych minutach zależnie od ustawionego interwału i bez 

możliwości ustawienia kilku cykli pomiarowych o różnych odstępach czasowych?  

Odpowiedź:  
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Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Tabela parametrów technicznych, pkt. 18.: Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji 

życiowych bez funkcji automatycznego ustawianie granic alarmowych nieinwazyjnego 

ciśnienia, %SpO2 i częstości pulsu na podstawie bieżących wartości parametrów?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Tabela parametrów technicznych, pkt. 21.: Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji 

życiowych bez możliwości wyświetlania trendów monitorowanych parametrów w formie 

krzywych i tabeli z możliwością wydruku na wbudowanej drukarce?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach - należy wskazać 

modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(Specyfikacja techniczna z opisem parametrów urządzenia, warunków gwarancji i serwisu, a 

także wymaganiami dodatkowymi wobec dostaw). 

 

Pytanie: 

Tabela parametrów technicznych, pkt. 22.: Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji 

życiowych bez możliwości wpisania do monitora listy pacjentów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Tabela parametrów technicznych, pkt. 23.: Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji 

życiowych bez portu USB? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Tabela parametrów technicznych, pkt. 26.: Czy Zamawiający dopuści monitor funkcji 

życiowych sterowany przez przyciski funkcyjne? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Tabela parametrów technicznych (sekcja pozostałe), pkt. 3 - Czy Zamawiający uznaje za 

reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z 

urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną 

Odpowiedź: 

   Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Część 3: Dostawa aparatu do znieczulenia, na podstawie jezdnej – 1 sztuka.  

Pytanie: 

Tabela parametrów technicznych, pkt. II.1: Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach 

135x82,5x69,1 cm ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie: 

Tabela parametrów technicznych, pkt. II.2: Czy Zamawiający dopuści aparat o masie 145 kg ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 
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Tabela parametrów technicznych, pkt. II.5: Czy Zamawiający dopuści aparat z 3 gniazdami na 

bocznej ścianie aparatu z indywidualnymi bezpiecznikami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach - należy wskazać 

modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(Specyfikacja techniczna z opisem parametrów urządzenia, warunków gwarancji i serwisu, a 

także wymaganiami dodatkowymi wobec dostaw). 

 

Pytanie: 

Tabela parametrów technicznych, pkt. III.2: Czy Zamawiający dopuści aparat z 

pneumatycznym przepływomierzem z przepływem tlenu 10l/min ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Tabela parametrów technicznych, pkt. IV.4: Czy Zamawiający dopuści aparat bez 

podgrzewanego układu oddechowego ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Tabela parametrów technicznych, pkt. IV.7: Czy Zamawiający dopuści aparat z jednorazowym 

pochłaniaczem dwutlenku węgla o pojemności 1437 ml ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach - należy wskazać 

modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(Specyfikacja techniczna z opisem parametrów urządzenia, warunków gwarancji i serwisu, a 

także wymaganiami dodatkowymi wobec dostaw). 

 

Pytanie: 

Tabela parametrów technicznych, pkt. VI.6: Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją 

czułości wyzwalacza w zakresie 0,2 – 10 l/min ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Tabela parametrów technicznych, pkt. XIII.5: Czy Zamawiający dopuści aparat z gwarancją na 

24 miesiące ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Tabela parametrów technicznych (sekcja pozostałe), pkt. XII.6 - Czy Zamawiający uznaje za 

reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z 

urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 
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Zestaw II 

Część 2: Dostawa monitorów funkcji życiowych – 2 sztuki  

 

Pytanie: 

Pkt. 3 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zasilaniem 

min. 3,5 godziny monitorowania SpO2 i pomiary nieinwazyjnego ciśnienia co 15 min.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Pkt. 7 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z prezentacją na 

ekranie  % saturacji, częstości pulsu oraz wskaźnika siły pulsu natomiast nieposiadający 

wyświetlanego indeksu perfuzji ?   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Pkt. 11 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez funkcji 

stazy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Pkt. 12.  – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z                                                                          

automatycznym pomiarem ciśnienia z ustawianymi przez użytkownika odstępami pomiarowymi 

co 1 do 480 minut, bez funkcji automatycznego ustawiania pomiarów o zaokrąglonych 

minutach zależnie od ustawionego interwału (np. przy odstępach co 5 minut i pierwszym 

pomiarze o 13:02, następne będą o 13:05, 13:10, 13:15 itd.) oraz bez funkcji programowania 

kliku cykli pomiarowych o różnych odstępach czasowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Pkt. 13. – Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o wadze ok. 5 

kg.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Pkt. 18. – Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy  kardiomonitor bez 

możliwości automatycznego ustawiania granic alarmowych nieinwazyjnego ciśnienia, %SpO2 i 

częstości pulsu na podstawie bieżących wartości parametrów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Pkt. 20. – Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy  kardiomonitor bez funkcji 

wyboru przez użytkownika trybu kontroli wyrywkowej ? Oferowany kardiomonitor zapewnia 

ciągły tryb monitorowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach - należy wskazać 

modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(Specyfikacja techniczna z opisem parametrów urządzenia, warunków gwarancji i serwisu, a 

także wymaganiami dodatkowymi wobec dostaw). 
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Pytanie: 

Pkt. 22. – Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością 

wpisania dany jednego pacjenta bez możliwością wpisania listy pacjentów? 

  Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

W przypadku zaoferowania sprzętu o proponowanych parametrach - należy wskazać 

modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy 

(Specyfikacja techniczna z opisem parametrów urządzenia, warunków gwarancji i serwisu, a 

także wymaganiami dodatkowymi wobec dostaw). 

 

Zestaw III  

Część 1: Dostawa wózków wielofunkcyjnych – 2 sztuki  

 

Pytanie: 

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzenia instalacji i montażu oraz 

pierwszego uruchomienia w zakresie oferowanych wózków medycznych. Zamawiający 

otrzymuje przedmiotowe wózki w postaci nadającej się do użytku, żadne czynności 

instalacyjne, montażowe czy uruchamiające nie są więc konieczne. Jednocześnie prosimy o 

rezygnację z przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i 

użytkowania urządzenia (wózków). Oferowane wyroby są bardzo proste w obsłudze, a 

wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z obsługą 

wózków w oparciu o wcześniejsze  zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, 

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

korzystania z nich. Ponad to ze sprzętu jakim są oferowane wózki nie uzyskuje się żadnych 

informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to 

aparatura medyczna.  Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu 

przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej. 

Odpowiedź: 

Zgadzamy się ale tylko w tym pakiecie. 

 

Pytanie: 

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 40 do 49 dni od 

zawarcia umowy. Wskazany przez Zamawiającego termin może być zbyt krótki biorąc pod 

uwagę fakt, iż orientacyjny deklarowany przez producenta czas realizacji dla danego 

asortymentu to 6 tygodni roboczych, a towar musi być jeszcze sprowadzony z zagranicy od 

Polski. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Prosimy o zamieszczenie na stronie WWW załączników do wypełnienia w formie edytowalnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza na stronie WWW załączniki w wersji edytowalnej w zakładce 

„Zamówienia publiczne i ogłoszenia”  

 
Dyrektor 

                                                                    Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

                                                                                 mgr Teresa Zalewińska-Cieślik 
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