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                                               Kraków, 2 kwietnia 2015 r. 
 

   Dotyczy: odpowiedzi na pytanie do treści siwz w postępowaniu na „Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego”.  

    
 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

A.I.271-6/15 

 
 

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. 

   

Pytanie: 

Pytanie do przetargu.I.271-6/15 pakiet V 

Czy zamawiający dopuści w podpunktach 3 i 6 płaszcze kompatybilne z optykami opisanymi 

w podpunktach odpowiednio 1 i 4? Średnica płaszcza w pozycji 3 to 5 mm, w pozycji 6 to 3 

mm. Zmiana taka nie ma wpływu na jakość  narzędzi  oraz na komfort pracy lekarzy, pozwoli 

jednak na start większej liczbie oferentów, co za tym idzie uzyskanie korzystniejszej oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

CZĘŚĆ IV. Urządzenie do ogrzewania pacjenta przez konwekcję wymuszoną 1 sztuka 

pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 4 zakresami temp.: temp. otoczenia, 32, 38, 

43C? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

CZĘŚĆ IV. pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji boost? Nasze urządzenie 

rozpoczyna pracę z domyślną temperaturą 38C 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

CZĘŚĆ IV.  pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z podwójnym system zabezpieczenia 

przed przegrzaniem urządzenia. Pierwsze zabezpieczenie przy temperaturze na wyjściu 

powietrza z węża grzewczego 46C, drugie zabezpieczenie przy temp. 56,4C ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

CZĘŚĆ IV.  pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 276x385x239{mm]? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu 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: 

CZĘŚĆ IV.  pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z podwójnym system zabezpieczenia 

przed przegrzaniem urządzenia. Pierwsze zabezpieczenie przy temperaturze na wyjściu 

powietrza z węża grzewczego 46C, drugie zabezpieczenie przy temp. 56,4C? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Dotyczy części V, pozycja nr 2: czy Zamawiający dopuści obturator tępy bądź ostry wg 

poniższego rysunku?  

         
   tępy                              ostry 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie obturatora tępego. 

W przypadku zaoferowania produktu 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: 

Dotyczy części V pozycja nr 5 i 6: naszym odpowiednikiem systemu 2,9mm wymaganego 

przez Zamawiającego jest system 3,4mm do zastosowania z optyką 2,7mm. Czy w związku z 

tym Zamawiający dopuści w częśći V, pozycja nr 5 obturator do płaszcza 3,4mm tępy bądź 

ostry  (powyższy rysunek) oraz w pozycji 6 płaszcz artroskopu, średnica zewnętrzna 3,4mm 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Część 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy konwekcyjnego systemu ogrzewania 

pacjenta za pomocą ciepłego powietrza, przeznaczonego do pracy ciągłej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu 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: 

Część 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 4 stopni temperaturowych: 32,2; 37,8; 43,3; temp. 

otoczenia, w pełni spełniających rolę efektywnego ogrzewania pacjenta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Część 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szybkiego ogrzewania na poziomie 43,3 st.C, 

osiągniętego w czasie niespełna 30 sekund. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Część 4 
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Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu w pozycji nr 5 i dopuszczenie wysokiej klasy 

urządzenia do ogrzewania pacjenta, którego praca ciągła jest bardzo efektywna i zadana 

temperatura nie będzie miała prawa różnić się od temperatury dostarczonej na ciało pacjenta.  

Zamieszczony zapis w SIWZ pokazuje, że urządzenie, którego parametry są                

zamieszczone jest niezbyt stabilne i zadana temperatura w fazie początkowej może różnić się od 

tej, która będzie dostarczona. Można więc śmiało stwierdzić, że sprzęt ten nie jest najwyższej 

jakości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Część 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do ogrzewania pacjenta o wymiarach, nie 

większych niż: 34,3 cm x 22,2 cm x 22,2 cm. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu 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: 

Część 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o wadze 6,1 kg. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu 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: 

Część 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do ogrzewania pacjenta, o maksymalnej 

mocy jednostki sterującej o mocy 1200 W. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu 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: 

Część 4 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia wysokiej klasy urządzenia do ogrzewania   pacjenta, 

posiadającego podwójny system zabezpieczeń przed przegrzaniem urządzenia. Pierwsze 

zabezpieczenie przy temp. 52 +/- 3 st.C - alarmy oraz wyłączenie ogrzewania i wentylatora. 

Drugie zabezpieczenie przy temp. 64 st.C - całkowite wyłączenie urządzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Czy w § 2 ust 4  Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie 

obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów 

podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? 

Odpowiedź: 
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Zgodnie z § 9 ust. 1 lit. a) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na skutek zmiany stawki 

podatku VAT.  

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 2 ust. 4 o treści wzoru umowy:  

„4. Zmiana stawki podatku VAT nie prowadzi do podniesienia wartości brutto ceny dostawy, 

określonej w ust. 1.”  

na następujący:  

„4. Zmiana stawki podatku VAT nie prowadzi do podniesienia wartości netto ceny 

dostawy, określonej w ust. 1.”. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 4 poprzez 

wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania 

rachunku bankowego Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie: 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1: 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia w wysokości 

0,5% ceny brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej 

niż 10% wartości brutto niedotrzymanej w terminie dostawy, 
b)  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania części umowy – w wysokości 20 % 

ceny brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, 

c)  z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia, o których mowa w § 5 

ust. 8 w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedotrzymanej w terminie 

naprawy, 
d)  z tytułu opóźnienia w dostarczeniu sprzętu zastępczego – w wysokości 0,3 % ceny brutto, o 

której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości 

brutto sprzętu zastępczego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie różniące się względem SIWZ: 

- 4 zakresy temperatur (w tym temperatura otoczenia). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie różniące się względem SIWZ: 

- brak funkcji BOOT. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie różniące się względem SIWZ: 

- wymiary 30x24x19 [cm] (wys. x szer. x gł). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu 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: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie różniące się względem SIWZ: 

- waga 6,8 kg. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu 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: 

Czy zamawiający dopuści urządzenie różniące się względem SIWZ: 

- brak licznika czasu pracy ( wymiana filtra następuje w stałych, ustalonych przez producenta 

odstępach czasowych). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Część pkt. 4.6 Pompy infuzyjne. 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie minimalnego okresu gwarancji 24 miesięcy, zgodnie z 

zaleceniem producenta. 

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 SIWZ przyjmuje brzmienie: 

„Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 9 kwietnia 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 9 kwietnia 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”. 

 

Zmiana terminu składania ofert została opublikowana w BZP (UZP) dniu 2 kwietnia 

2015 r. pod numerem: 74688 - 2015. 

 
                           Dyrektor 

     Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

      

      mgr Teresa Zalewińska-Cieślik   
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