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                                                  Kraków, 5 lutego 2015 r. 

 
Dotyczy: postępowania na „Dostawę urządzeń medycznych”.  

  

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I.271-2/15 

 
 

I. 
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 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuję, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

1. Pytanie: 

Dotyczy części I, pozycja nr 1: czy Zamawiający dopuści optykę o długości 17,5 cm?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (urządzenia) o proponowanych 

parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać (wpisać) modyfikację w załączniku do 

wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów), w taki sposób aby była widoczna 

przy weryfikacji dokumentu przez Zamawiającego. 

 

2. Pytanie: 

Dotyczy części I, pozycja nr 4: czy Zamawiający dopuści optykę o długości 11 cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (urządzenia) o proponowanych 

parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać (wpisać) modyfikację w załączniku do 

wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów), w taki sposób aby była widoczna 

przy weryfikacji dokumentu przez Zamawiającego. 

 

3. Pytanie: 

Dotyczy części I, pozycja nr 6: czy Zamawiający dopuści płaszcz artroskopu, średnica 2,8 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (urządzenia) o proponowanych 

parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać (wpisać) modyfikację w załączniku do 

wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów), w taki sposób aby była widoczna 

przy weryfikacji dokumentu przez Zamawiającego. 

 

4. Pytanie: 

Pytanie nr.1 do zadania nr 1  

Czy Zamawiający dopuści optykę artroskopową o następujących parametrach, równoważną do 

opisanej w SIWZ w punkcie (1,2,3): 

- Optyka HD 30 stopni, średnica 4 mm, dł. 17,5 cm, autoklawowalna 

- Obturator półostry kompatybilny z oferowanym płasczem 

- Płaszcz artroskopu szybkoprzepływowy, średnica 6,0 mm z dwoma obrotowymi zaworami i 

samozatrzaskowym mechanizmem mocowania optyki o kącie patrzenia: 0, 30, 70 i 90 stopni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (urządzenia) o proponowanych 

parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać (wpisać) modyfikację w załączniku do 

wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów), w taki sposób aby była widoczna 

przy weryfikacji dokumentu przez Zamawiającego. 

 

5. Pytanie: 

Pytanie nr.2 do zadania nr 1  
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Czy Zamawiający dopuści optykę artroskopową o następujących parametrach, równoważną do 

opisanej w SIWZ w punkcie (4,5,6): 

 

- Optyka HD 30 stopni, średnica 2,7 mm, dł. 11 cm, autoklawowalna 

- Obturator półostry kompatybilny z oferowanym płaszczem 

- Płaszcz artroskopu wysokiego przepływu 4,1 mm kompatybilny z oferowaną optyką 

.Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

6. Pytanie: 

Pytanie nr.2 do zadania nr 1  

Czy Zamawiający dopuści optykę artroskopową o następujących parametrach, równoważną do 

opisanej w SIWZ w punkcie (4,5,6): 

- Optyka HD 30 stopni, średnica 2,7 mm, dł. 18,5 cm, autoklawowalna 

- Obturator półostry kompatybilny z oferowanym płaszczem 

- Płaszcz artroskopu wysokiego przepływu 4,1 mm kompatybilny z oferowaną optyką. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

7. Pytanie: 

Pytanie nr.1 do zadania nr 2 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do archiwizacji o następujących parametrach, równoważną do 

opisanej w SIWZ w punkcie (1-30): 

- Medyczne urządzenie do cyfrowej archiwizacji obrazu-zdjęć w formacie JPEG  i BMP (minimum 

HD 1920/720p60fps), filmów w formacie minimum MPEG 2 pochodzącego z kamery endoskopowej. 

- Medyczne urządzenie do cyfrowej archiwizacji obrazu-zdjęć w formacie JPEG  i BMP (full HD), 

filmów w formacie MPEG 2 i H-264, AVI pochodzącego z kamery endoskopowej 

- Zapis na płytach Blu-Ray, DVD i CD-ROM, USB, dyskach sieciowych oraz na twardym  dysku. 

- Dysk wew. O pojemności 1 TB 

- Obsługa urządzenia przez tablet 10’1 (wpisywanie danych pacjenta, operatora) 

- Wejście USB z przodu urządzenia 

- Funkcja zapisu zdjęć podczas nagrywania zabiegu 

- Możliwość wprowadzenia informacji o pacjencie takich jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny 

pacjenta oraz nazwisko chirurga. 

- Wejścia Video: D-SUB, DVI-D, S-VIDEO, CVBS, Audio 

- Dodatkowe wejście USB 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (urządzenia) o proponowanych 

parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać (wpisać) modyfikację w załączniku do 

wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów), w taki sposób aby była widoczna 

przy weryfikacji dokumentu przez Zamawiającego. 

 

8. Pytanie: 

Dotyczy: część 5: Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej (1 szt.). 

„ Masa min. 116 kg” 

Czy Zamawiający zaakceptuje  wysokiej klasy aparat do znieczulania o wadze 108 kg?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (urządzenia) o proponowanych 

parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać (wpisać) modyfikację w załączniku do 

wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów), w taki sposób aby była widoczna 

przy weryfikacji dokumentu przez Zamawiającego. 

 

9. Pytanie: 

Dotyczy: część 5: Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej (1 szt.). 

„Wyposażony w podświetlany blat do pisania i min. trzy szuflady na akcesoria” 

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego wyposażony w dwie 

pojemne szuflady na akcesoria? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 
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W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (urządzenia) o proponowanych 

parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać (wpisać) modyfikację w załączniku do 

wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów), w taki sposób aby była widoczna 

przy weryfikacji dokumentu przez Zamawiającego. 

 

10. Pytanie: 

Dotyczy: część 5: Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej (1 szt.). 

„Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza dostosowane do 

anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami” 

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego z nowoczesnymi o 

podwójnej skali podświetlanymi przepływomierzami mechanicznymi dla O2, N2O i powietrza 

dostosowanymi do znieczuleń z niskimi i minimalnymi przepływami? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (urządzenia) o proponowanych 

parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać (wpisać) modyfikację w załączniku do 

wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów), w taki sposób aby była widoczna 

przy weryfikacji dokumentu przez Zamawiającego. 

 

11. Pytanie: 

Dotyczy: część 5: Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej (1 szt.). 

„Układ oddechowy podgrzewany”. 

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego bez podgrzewanego 

układu oddechowego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (urządzenia) o proponowanych 

parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać (wpisać) modyfikację w załączniku do 

wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów), w taki sposób aby była widoczna 

przy weryfikacji dokumentu przez Zamawiającego. 

 

12. Pytanie: 

Dotyczy: część 5: Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej (1 szt.). 

„Jednorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o pojemności max .1,2 L min. 20 szt” 

Czy Zamawiający zaakceptuje jednorazowe pochłaniacze dwutlenku węgla o pojemności 1,25 L? 

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ma na myśli możliwość stosowania zamiennego 

pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i 

stosowania narzędzi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (urządzenia) o proponowanych 

parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać (wpisać) modyfikację w załączniku do 

wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów), w taki sposób aby była widoczna 

przy weryfikacji dokumentu przez Zamawiającego. 

 

13. Pytanie: 

Dotyczy: część 5: Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej (1 szt.). 

„Respirator anestetyczny o napędzie elektrycznym” 

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego wyposażony w 

respirator z napędem pneumatycznym? 

Napęd elektryczny w tej klasie aparatów jest stosowany tylko przez firmę Draeger co ogranicza 

złożenie oferty innym oferentom  i nie jest zgodne z przepisami Ustawy o Zamówieniach Publicznych.  

Dodatkowo jest to wymóg rozwiązania konstrukcyjnego a nie wymóg kliniczny. 

Odpowiedź: 

Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

14. Pytanie: 

Dotyczy: część 5: Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej (1 szt.). 

„tryb wentylacji synchronizowany, kontrolowany objętościowo” 

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego bez wyżej opisanego 

trybu? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (urządzenia) o proponowanych 

parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać (wpisać) modyfikację w załączniku do 

wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów), w taki sposób aby była widoczna 

przy weryfikacji dokumentu przez Zamawiającego. 

 

15. Pytanie: 

Dotyczy: część 5: Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej (1 szt.). 

„regulacja stosunku wdechu do wydechu min. 3:1 do 1:4 

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego z  regulacją stosunku 

czasu wdechu do wydechu w zakresie 2:1 do 1:6? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (urządzenia) o proponowanych 

parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać (wpisać) modyfikację w załączniku do 

wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów), w taki sposób aby była widoczna 

przy weryfikacji dokumentu przez Zamawiającego. 

 

16. Pytanie: 

Dotyczy: część 5: Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej (1 szt.). 

„zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1400 ml wentylacja objętościowa” 

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego z regulacją objętości 

oddechowej w zakresie od 45 do 1500 ml? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (urządzenia) o proponowanych 

parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać (wpisać) modyfikację w załączniku do 

wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów), w taki sposób aby była widoczna 

przy weryfikacji dokumentu przez Zamawiającego. 

 

17. Pytanie: 

Dotyczy: część 5: Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej (1 szt.). 

„regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 15 do 60 cm H2O”  

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego z regulacją ciśnienia 

wdechu w zakresie od 5 do 50 cm H2O? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (urządzenia) o proponowanych 

parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać (wpisać) modyfikację w załączniku do 

wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów), w taki sposób aby była widoczna 

przy weryfikacji dokumentu przez Zamawiającego. 

 

18. Pytanie: 

Dotyczy: część 5: Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej (1 szt.). 

„regulacja czułości wyzwalacza w zakresie min 2 – 12 l/min”  

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego bez regulacji czułości 

wyzwalacza przepływowego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie  dopuszcza. 

 

19. Pytanie: 

Dotyczy: część 5: Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej (1 szt.). 

„niskiej objętości minutowej MV” 

Czy ze względu na bezpieczeństwo znieczulenia Zamawiający będzie wymagał regulowanego alarmu 

niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie  dopuszcza. 
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20. Pytanie: 

Dotyczy: część 5: Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej (1 szt.). 

Czy Zamawiający zaakceptuje fabrycznie nowy kardiomonitor z datą produkcji przed 2014?  Dla 

Zamawiającego nie ma to znaczenia ze względu na fakt, iż wykonawca zgodnie z wymogami SIWZ 

udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia licząc od daty protokołu 

przekazania do eksploatacji.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (urządzenia) o proponowanych 

parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać (wpisać) modyfikację w załączniku do 

wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów), w taki sposób aby była widoczna 

przy weryfikacji dokumentu przez Zamawiającego. 

 

21. Pytanie: 

Dotyczy: część 5: Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej (1 szt.). 

„Zasilanie awaryjne na okres minimum 120 minut” 

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy kardiomonitor bez zasilania awaryjnego?  

Jednocześnie nadmieniamy iż oferowany przez nas monitor znacznie przewyższa opisane przez 

Zamawiającego parametry (m.in. posiada ekran o rozdzielczości  

1024 x 768 i przekątnej 15”, prezentację 8 krzywych, możliwość pomiaru innych parametrów przy 

zastosowaniu odpowiednich modułów np. EEG, kalorymetria, rzut serca)  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

22. Pytanie: 

Dotyczy: część 5: Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej (1 szt.). 

„Element montażowy zapewniający wygodną i bezpieczną eksploatację monitora na aparacie bez 

konieczności podłączania przewodów zasilających” 

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego wraz z elementem 

montażowym monitora, zapewniającym wygodną i bezpieczną eksploatację,  wymagającym 

podłączania przewodu  zasilającego do monitora ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (urządzenia) o proponowanych 

parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać (wpisać) modyfikację w załączniku do 

wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów), w taki sposób aby była widoczna 

przy weryfikacji dokumentu przez Zamawiającego. 

 

23. Pytanie: 

Dotyczy: część 5: Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej (1 szt.). 

„Monitorowanie odchylenia segmentu ST we wszystkich odprowadzeniach. Zakres pomiarowy 

minimum +/- 1,2 mV” 

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy kardiomonitor z regulacją odcinka ST w zakresie +/- 0,9 

mV? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (urządzenia) o proponowanych 

parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać (wpisać) modyfikację w załączniku do 

wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów), w taki sposób aby była widoczna 

przy weryfikacji dokumentu przez Zamawiającego. 

 

24. Pytanie: 

Dotyczy: SIWZ i wzoru umowy 

Pytanie 1 - dotyczy §4 ust. 7 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §4 ust. 7 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 

odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po 

spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do 

dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o 

terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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25. Pytanie: 

Dotyczy: SIWZ i wzoru umowy 

dotyczy §4 ust. 7 

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §4 ust. 7 na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 

odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po 

spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do 

dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o 

terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

26. Pytanie: 

Dotyczy: SIWZ i wzoru umowy 

dotyczy § 5 ust. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych jeżeli naprawa 

nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i do 10 dni roboczych jeżeli zaistnieje taka 

konieczność? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

27. Pytanie: 

Dotyczy: SIWZ i wzoru umowy 

dotyczy §5 ust. 10 oraz pkt. 6 warunków gwarancji zawartych w załączniku do umowy dla części V 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy, po którym  Wykonawca dostarczy 

urządzenie zastępcze do 10 dni roboczych? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

28. Pytanie: 

Dotyczy: SIWZ i wzoru umowy 

dotyczy §5 ust. 10 

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wstawienia urządzenia zastępczego kary za zwłokę w 

naprawie nie będą naliczane? 

Odpowiedź:  

Zamawiający przewiduje karę umowną za opóźnienie w wstawieniu urządzenia zastępczego. 

Jeżeli wszystkie terminy wskazane w umowie będą przy tym zachowane, Zamawiający nie 

będzie naliczał kar umownych za zwłokę w naprawie. 

 

29. Pytanie: 

Dotyczy: SIWZ i wzoru umowy 

dotyczy § 8 ust. 1 a i c 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z powyższych zapisów 

do 0,2% ceny brutto, za każdy dzień zwłoki? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

30. Pytanie: 

Dotyczy: SIWZ i wzoru umowy 

dotyczy §8 ust. 1 b 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej w powyższego zapisu do 

10% ceny brutto? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

31. Pytanie: 

Część V. Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej  1 szt. 

Pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach 135x95x610cm ? Są to wymiary nieznacznie 

odbiegające od opisanych. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 
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W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (urządzenia) o proponowanych 

parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać (wpisać) modyfikację w załączniku do 

wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów), w taki sposób aby była widoczna 

przy weryfikacji dokumentu przez Zamawiającego. 

 

32. Pytanie: 

Część V. Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej  1 szt. 

Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w podświetlany blat do pisania i dwie pojemne 

szuflady na akcesoria? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu (urządzenia) o proponowanych 

parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać (wpisać) modyfikację w załączniku do 

wzoru umowy (specyfikacja techniczna i opis parametrów), w taki sposób aby była widoczna 

przy weryfikacji dokumentu przez Zamawiającego. 

 

33. Pytanie: 

Część V. Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej  1 szt. 

Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w 3 dodatkowe gniazda elektryczne 230V? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

34. Pytanie: 

Część V. Aparat do znieczulenia na podstawie jezdnej  1 szt. 

Pkt. 48 Czy w związku z wymogiem aby tyko monitor pacjenta  przy aparacie był sterowany dotykowo 

Zamawiający dopuści ekran aparatu, który nie jest sterowany dotykowo? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

35. Pytanie: 

dotyczy § 3 ust. 8 Umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ: 

Ile osób maksymalnie Wykonawca będzie zobowiązany przeszkolić w ramach ceny dostawy 

przedmiotu zamówienia? 

Uzasadnienie:  

Wskazanie maksymalnej liczby osób dla której Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić 

szkolenie pozwoli na przeprowadzenie precyzyjnej kalkulacji ceny oferowanego przedmiotu 

zamówienia. 

Odpowiedź: 

Maksymalna liczba osób, dla której Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić szkolenie 

wynosi 22 osoby ( minimalnie 5 osób). 

 

36. Pytanie: 

dotyczy § 8 ust. 1 lit. a), b), c) i d) Umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu liczenia kar umownych  

w następujący sposób: „za każdy dzień zwłoki”? 

Uzasadnienie: 

Wyrażenie zgody w powyższym zakresie jest obiektywnie uzasadnione, gdyż Wykonawca nie powinien 

ponosić odpowiedzialności za działania, które są przez niego niezawinione. Praktyka obrotu 

gospodarczego wskazuje, że zdarzają się sytuacje powodujące chwilową niemożliwość wykonania 

zobowiązania, która jest niezależna od Wykonawcy. Każdy przypadek powinien być rozpatrywany 

indywidualnie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

37. Pytanie: 

dotyczy § 8 ust. 1 lit. a), c) i d) Umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości kar umownych w następujący sposób: „w 

wysokości 0,1% ceny brutto, o której mowa w § 2 ust. 1”? 

Uzasadnienie: 

Zaproponowana przez Zamawiającego wysokość kar umownych jest nadmiernie wygórowana.  

 

 

NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA  

000000005614 

Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 

fax:                   (12) 425 12 28 

tel. oddziały: 
 

Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 

(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 

Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji 
Neurologicznej` 

(+48 12) 428 73 38 
 

tel. poradnie: 
  
Urazowo-Ortopedyczna:  

(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna:  
  

(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 

tel. pracownie: 
 

Diagnostyki Obrazowej 

(+48 12) 428 73 17 
 

e-mail: office@kcr.pl 

http:/www.kcr.pl 

PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 
 

   
 

   
 Norma ISO 14001: 2004 

 BSOHSAS 18001: 2007 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 

Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 

Przeciwdziałanie Zagrożeniom 

Korupcyjnym  



SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI  

I ORTOPEDII

 

30-224 Kraków, al. Modrzewiowa 22 

Praktyka obrotu gospodarczego oraz zastosowanie metody porównawczej wskazuje wyraźnie, że kary 

nie mogą stanowić źródła dochodu Zamawiającego. W związku  

z powyższym wysokość kar umownych powinna zostać zmniejszona. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

38. Pytanie: 

dotyczy § 8 ust. 1 lit. b) Umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości kary umownej w następujący sposób: „w 

wysokości 10 % ceny brutto, o której mowa w § 2 ust. 1”? 

Uzasadnienie: 

Zaproponowana przez Zamawiającego wysokość kary umownej jest nadmiernie wygórowana. 

Praktyka obrotu gospodarczego oraz zastosowanie metody porównawczej wskazuje wyraźnie, że 

wysokość kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powinna zostać 

zmniejszona. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

39. Pytanie: 

dotyczy § 10 ust. 3 Umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia zakazu przenoszenia wszelkich praw  

i obowiązków (cesji wierzytelności) przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego,  

a w konsekwencji dopuści zgodę na cesję wierzytelności przez Wykonawcę? 

Uzasadnienie: 

Zgoda w powyższym zakresie jest korzystna dla Zamawiającego i znacząco wpłynęłaby na wzrost 

konkurencyjności, a szersze uprawnienia Wykonawców mógłby przyczynić się do większej liczby 

podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

II. 
 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania 

i otwarcia ofert – zgodnie z poniższą informacją: 

 

Pkt 15 Specyfikacji istonych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 
 

„Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 11 lutego 2015 r. godz. 10:00 na adres: Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, 

w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7
30

 – 15
00

. Zamawiający zwróci ofertę, która została 

złożona po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11 lutego 2015 r. godz. 10:15 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój 

nr 10. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące cen.”. 

 

III. 
 Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający informuję, że dokonuje modyfikacji 

Specyfikacji istonych warunków zamówienia w następującym zakresie: 

  

Pkt 11 przyjmuje brzmienie: 

 

11. W postępowaniu wadium jest wymagane. 

11.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert 

w wysokości: 

- dla części 1: 500,00 zł, słownie: pięćset złotych,  

- dla części 2: 700,00 zł, słownie: siedemset złotych,  
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- dla części 3: 600,00 zł, słownie: sześćset złotych,  

- dla części 4: 900,00 zł, słownie: dziewięćset złotych,  

- dla części 5: 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych. 
11.2. Wadium wnoszone: 

 - przelewem – wpłacane na rachunek Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii; nr 

 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 z dopiskiem „wadium - Dostawa urządzeń medycznych  

- część 1/2/3/4/5” tak, aby przed upływem terminu składania ofert znajdowało się na ww. 

rachunku Zamawiającego; 

 - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach 

udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 42 

poz. 275 z późn. zmianami ) – deponowane w kasie u Zamawiającego za potwierdzeniem 

przyjęcia przed upływem terminu składania ofert lub załączane do oferty (tj. w kopercie z ofertą, 

w takim przypadku Zamawiający przekaże do kasy dokument stanowiący wadium). 

 Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. Właściwa kasa Zamawiającego 

znajduje się w budynku nr 4 przy Al. Modrzewiowej 22 – jest czynna w godzinach 9:00-14:30. 

Kasa potwierdza jedynie przyjęcie dokumentu stanowiącego wadium. 

 Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 

 - być wystawione na Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al. 

Modrzewiowa 22; 

 - zawierać w swej treści oświadczenie Gwaranta (Poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do 

bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające 

oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy; 

 - w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – obejmować 

zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy każdego z tych 

Wykonawców; 

 - okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 

 Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach 

wymienionych w art. 46 ust. 1 1a i 2 ustawy. Wadium wniesione inaczej niż w pieniądzu kasa 

Zamawiającego przesyła Wykonawcom za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający zatrzyma 

wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 

prawo zamówień publicznych. 

 Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym 

przez Zamawiającego. 

 

Pkt 12.4 i 12.5 przyjmuje brzmienie: 

 

„12.4. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania drogą elektroniczną: 

a)   wyjaśnień Wykonawcy dotyczących złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów (art. 

26 ust. 4 ustawy oraz art. 87 ust. 1 ustawy); 

b)  wyjaśnień składanych Zamawiającemu w celu ustalenia, czy zaoferowana cena jest ceną 

rażąco niską; 

c)   oświadczenia Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą; 

d)  oświadczenia Wykonawcy o niewyrażeniu zgody na poprawę innych omyłek polegających na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; 

e)  oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu okresu ważności wadium (art. 85 ust. 4 ustawy). 

12.5. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania faksem lub drogą elektroniczną: 

a)   oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 

ustawy, do którego uzupełnienia wezwie Wykonawcę; 

b)  oświadczeń, dokumentów i Pełnomocnictw, do których uzupełnienia wezwie (Pełnomocnictwa 

oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu wyłącznie w oryginale lub kopii potwierdzonej 

notarialnie za zgodność z oryginałem); 

c)  nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, wnoszonego w trybie art. 85 ust. 4 

ustawy w jednej z form określonych w pkt 11.2. tiret drugi specyfikacji; 

 

 

NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA  

000000005614 

Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 

fax:                   (12) 425 12 28 

tel. oddziały: 
 

Chirurgii Urazowej, Ortopedii 

i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 

Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji 
Neurologicznej` 

(+48 12) 428 73 38 
 

tel. poradnie: 
  
Urazowo-Ortopedyczna:  
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna:  

  
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  

(+48 12) 428 73 03 
 

tel. pracownie: 
 

Diagnostyki Obrazowej 

(+48 12) 428 73 17 

 

e-mail: office@kcr.pl 

http:/www.kcr.pl 

PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 
 

   
 

   
 Norma ISO 14001: 2004 

 BSOHSAS 18001: 2007 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 

Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 

Korupcyjnym  



SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI  

I ORTOPEDII

 

30-224 Kraków, al. Modrzewiowa 22 

d)  wadium wnoszonego w trybie art. 46 ust. 3 ustawy w jednej z form określonych w pkt 11.2. 

tiret drugi specyfikacji;” 

 

 Zmiany zostały przesłane i oublikowane w BZP w dniu 5 lutego 2015 r.  

 

 

            Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                                        mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA  

000000005614 

Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 

fax:                   (12) 425 12 28 

tel. oddziały: 
 

Chirurgii Urazowej, Ortopedii 

i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 

Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji 
Neurologicznej` 

(+48 12) 428 73 38 
 

tel. poradnie: 
  
Urazowo-Ortopedyczna:  
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna:  

  
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  

(+48 12) 428 73 03 
 

tel. pracownie: 
 

Diagnostyki Obrazowej 

(+48 12) 428 73 17 
 

e-mail: office@kcr.pl 

http:/www.kcr.pl 

PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 
 

   
 

   
 Norma ISO 14001: 2004 

 BSOHSAS 18001: 2007 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 

Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 

Korupcyjnym  


