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Kraków, 22 listopada 2016 r. 
 

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

Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie”. Znak postępowania: A.I.271-24/16. 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ 

 

I. 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

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

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Zmiana terminu wynika z udzielenia 

w terminie późniejszym odpowiedzi na kolejne pytania przesłane do Zamawiającego. 

 

Pkt 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przyjmuje brzmienie: 

„Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 28 listopada 2016 r. godz. 12:00 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 28 listopada 2016 r. godz. 12:30 w Krakowskim Centrum 

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

10.  

(…)”. 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Zmiana terminu składania ofert została opublikowana w BZP (UZP) dniu 22 listopada 2016 r. 

pod numerem: 348317 – 2016. 

 

II. 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, Zamawiający informuję, że 

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

brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

ZESTAW 1 

Dotyczy: Część 4 – Łóżka – 10 szt.  

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w barierki boczne metalowe, lakierowane z 

wykończeniem z tworzywa, składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki 

składane poniżej poziomu materaca, mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej części, na 

ergonomicznej wysokości, barierki składające się z czterech poprzeczek, barierki  składane i rozkładane 

oburącz (w celu bezpieczeństwa, aby uniknąć przypadkowego opuszczenia barierki)? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza jednak tylko pod warunkiem możliwości składania jedną ręką. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające leże 4-sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome; leże 

wypełnione płytami HPL; płyty gładkie,  lekkie, nadające się do dezynfekcji; panele zabezpieczone 

przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy, leże podparte w 4 pkt., 

gwarantujące stabilność w każdym położeniu, segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach 

stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża? 

Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające koła tworzywowe o średnicy 125 mm; 

wewnętrzna część koła zabezpieczona tworzywowym spodkiem; koła zamontowane za pomocą 

metalowego uchwytu, gwarantujące wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, np. w trakcie 

wjeżdżania do windy? 

Odpowiedź:  



SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

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 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+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 
 

   
 

   
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające sterowanie elektryczne przy pomocy pilota 

przewodowego dla pacjenta, regulacje: kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, a także 

autokontur, przechyły wzdłużne (pilot bez podświetlanych przycisków i latarki)? 

Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające długość zewnętrzną 2200 mm? Oferowana 

długość różni się jedynie o 20 mm od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego. 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

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

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające leże o wymiarach 1900 x 970 mm? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

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

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie 

od 360 mm do 780 mm, gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z 

łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/?   

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

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

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną części nożnej w zakresie 

40o?  

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

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

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w akumulator bez diodowego wskaźnika zużycia 

informującego o konieczności wymiany baterii? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy w pkt. 18 i 19 Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające funkcję „podwójnej autoregresji” 

160 mm (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda podczas podnoszenia segmentów 

w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn), niwelującą 

ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo – lędźwiowym, a tym 

samym pełniącą funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom?  

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

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

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie: 
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Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną pozycji Trendelenburga 

13o – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?    

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

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

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną pozycji anty-

Trendelenburga 14o – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony 

nóg?    

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

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

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację elektryczną do pozycji antyszokowej – 

sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu 

sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg; oznaczonym czytelnym piktogramem, 

innym niż funkcja Trendelenburga?    

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

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

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych 

(uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji: 

- regulacji wysokości  

- regulacji części plecowej 

- regulacji części nożnej 

- przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburg  

- regulacji funkcji autokontur? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza jednak tylko jeśli pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające zabezpieczenie przed nieświadomym 

uruchomieniem funkcji poprzez możliwość selektywnej blokady funkcji elektrycznych (za wyjątkiem 

funkcji ratujących życie np. CPR); wszystkie regulacje odbywają się w sposób świadomy, a 

uruchomienie funkcji następuje poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego daną 

funkcję na panelu i pilocie?    

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

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

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające możliwość odłączenia wszelkich regulacji (za 

wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR) poprzez możliwość selektywnej blokady funkcji 

elektrycznych?    

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

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

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez przycisku bezpieczeństwa opisanego w pkt. 28? 
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Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego konstrukcja nie wymaga stosowania złącza 

wyrównania potencjału? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 

 

ZESTAW 2 

Pytanie: 

Czy Zamawiający w pkt.4 specyfikacji dopuści łóżko z mechanizmem zwalniania barierki w jej dolnej 

części ? Barierki boczne posiadają cztery poprzeczki.    

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

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

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający w pkt.27 specyfikacji dopuści łóżko z odłączeniem wszelkich regulacji po 60 

sekundach? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie: 

Czy Zamawiający w pkt.34 specyfikacji dopuści łóżko z podwójną ramą ortopedyczną spełniającą opis 

parametrów wymaganych wykonaną ze stali nierdzewnej co jest parametrem równoważnym do 

oczekiwanego.    

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

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

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 
ZESTAW 3 

Część 4 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wewnątrz których konstrukcja metalowa 

zatopiona jest na stałe, co znacznie wzmacnia wytrzymałość szczytu, montowane do ramy łóżka 

pośrednio za pomocą konstrukcji rurowej?    

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści barierki boczne metalowe lakierowane, składane wzdłuż ramy leża, nie 

powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, mechanizm zwalniania 

barierki w jej dolnej części, na ergonomicznej wysokości, składane jedną ręką?    

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

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

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 
Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji opartej na pantografie podpierającej leże w 6 punktach, 

które to rozwiązanie nie ujmuje stabilności łóżka? 

Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie od 365 do 815 mm?    

Odpowiedź:  
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Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją części nożnej w zakresie 40°?    

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

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

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 
Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Trendelenburga 16°?    

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

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

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 
Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji anty-Trendelenburga 16°?    

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

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

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 
Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralnym oraz pilotem pacjenta wyposażonymi w przycisk 

uruchamiający dostępność funkcji, przy czym naciśnięcie przycisku aktywacji uruchamia dany 

sterownik, nie wszystkie sterowniki? Wymagane Rozwiązanie to zapewnia taką samą funkcjonalność, 

jak wymagane, bowiem podczas regulacji korzysta się z jednego sterownika. Dokonywanie regulacji 

dwoma sterownikami jednocześnie wywołuje konflikt sprzętu i może być niebezpieczne dla pacjenta. 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza jednak tylko jeśli pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z odłączeniem wszelkich regulacji po 60 sekundach nieużywania 

regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie?    

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści podwójną ramę ortopedyczną wykonaną ze stali nierdzewnej?    

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany 

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

(Specyfikacja techniczna i opis parametrów urządzeń/sprzętu). 

 

ZESTAW 4 

Pytanie: 

Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – umowa (wzór): 

Czy Zamawiający w celu ujednolicenia zapisów dla części nr 7 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 

6 ust. 2: 

„Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych w trakcie gwarancji w przedmiocie umowy 

wadach, w terminie 7 dni od ich ujawnienia i wyznaczy mu termin na ich usunięcie.” 

Na zapis następującej treści: 

„Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych w trakcie gwarancji w przedmiocie umowy 

wadach, w terminie 7 dni od ich ujawnienia i strony wspólnie ustalą termin na ich usunięcie w czasie 

nie dłuższym niż określono w § 6 ust. 2.”? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie: 

Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – umowa (wzór): 

Czy Zamawiający w celu ujednolicenia zapisów wzoru umowy oraz warunków gwarancji opisanych w 

zał. Nr 1 do wzoru umowy dla części nr 7 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 6 ust. 3:  

„Naprawa urządzenia powinna nastąpić w budynku, o którym mowa w § 4 ust. 2, w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku  niemożności 

naprawy na miejscu Wykonawca zabiera urządzenie na własny koszt i zwraca go Zamawiającemu 

najpóźniej w 14 dniu liczonym od dnia zabrania urządzenia.”  

Na zapis następującej treści: 

„Naprawa urządzenia powinna nastąpić w budynku, o którym mowa w § 4 ust. 2, w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku 

niemożności naprawy na miejscu Wykonawca zabiera urządzenie na własny koszt i zwraca go 

Zamawiającemu najpóźniej w 15 dniu roboczym liczonym od dnia  zabrania urządzenia.”? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – umowa (wzór): 

Czy Zamawiający w celu ujednolicenia zapisów wzoru umowy oraz warunków gwarancji opisanych w 

zał. Nr 1 do wzoru umowy dla części nr 7 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 6 ust. 14:  

„Na czas przestoju wskutek naprawy lub wymiany gwarancyjnej trwającej powyżej 3 dni Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć w 4- tym dniu naprawy/wymiany lub w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym na koszt własny urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące 

przedmiotem dostawy.” 

Na zapis następującej treści: 

„Na czas przestoju wskutek naprawy lub wymiany gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w 5- tym dniu naprawy/wymiany lub  w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym na koszt własny urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie będące 

przedmiotem dostawy.”? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – umowa (wzór): 

Czy Zamawiający w celu ujednolicenia zapisów wzoru umowy oraz warunków gwarancji opisanych w 

zał. Nr 1 do wzoru umowy dla części nr 7 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 6 ust. 16:  

„Wykonawca gwarantuje okres produkcji części zamiennych do urządzenia wynoszący minimum 10 lat 

od dnia dostawy urządzenia.” 

Na zapis następującej treści: 

„Wykonawca gwarantuje okres produkcji części zamiennych do urządzenia wynoszący minimum 8 lat 

od dnia dostawy urządzenia.”? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – umowa (wzór): 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 9 ust. 1.a.: 

„z tytułu niedotrzymania terminu dostawy-w wysokości 1% wartości brutto umowy, o której mowa w §3 

ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy,” 

Na zapis następującej treści: 

„z tytułu niedotrzymania terminu dostawy-w wysokości 0,4% wartości brutto umowy, o której mowa w 

§3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy,”? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie: 

Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – umowa (wzór): 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 9 ust. 1.c.:  

„z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia, o których mowa w § 6 ust. 3 – w 

wysokości 1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia 

wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy,” 

Na zapis następującej treści: 

„z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia, o których mowa w § 6 ust. 3 – w 

wysokości 0,1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień  opóźnienia od 
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dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy, jednak nie w przypadku spełnienia zapisów § 6 

ust. 14.”? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie: 

Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – umowa (wzór): 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 9 ust. 1.d.:  

„z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego – w wysokości 0,2% wartości brutto 

umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od 4-tego dnia naprawy lub od dnia 

dostarczenia uzgodnionego z Zamawiającym do dnia dostarczenia urządzenia,” 

Na zapis następującej treści: 

„z tytułu opóźnienia w dostarczeniu urządzenia zastępczego – w wysokości 0,1% wartości brutto 

umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od 6-tego dnia naprawy lub od dnia 

dostarczenia uzgodnionego z Zamawiającym do dnia dostarczenia urządzenia,”? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie: 

Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – umowa (wzór): 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów § 9 ust. 1.a, 1.c, 1.d wzoru umowy poprzez 

dodanie następującego zwrotu: „nie więcej niż 10% wartości brutto umowy.”? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie: 

Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – umowa (wzór): 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin podany w § 9 ust. 2 i 3 liczony był w dniach roboczych? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie: 

Dotyczy załącznik nr 3 do SIWZ – umowa (wzór): 

Celem doprecyzowania zapisów pkt. IV.5 załącznika nr 1 do wzoru umowy, §6 ust. 8, 9, 13 wzoru 

umowy prosimy o potwierdzenie, w zakresie pakietu nr 7 – Bronchofiberoskop chodzi o „naprawy 

sprzętu gwarancyjne” wynikające z gwarancji? 

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego 

użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy urządzenia bądź podzespołu 

wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady 

równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art. 3531 KC). 

Odpowiedź:  
Paragraf 6 umowy dotyczy napraw gwarancyjnych. 

 
Pytanie: 

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ –  dokument gwarancji: 

Czy Zamawiający w celu ujednolicenia zapisów dla części nr 7 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 

1 ust. 2:  

„W okresie gwarancji Wykonawca (gwarant) ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad 

fizycznych, jakie wystąpią w urządzeniu, przywrócenia urządzeniu właściwości lub parametrów o 

których mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 3 dni lub w innym terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym od zawiadomienia o wadzie lub braku właściwości i parametrów, o których mowa wyżej 

w ust. 1. 

Na zapis następującej treści:  

„W okresie gwarancji Wykonawca (gwarant) ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad 

fizycznych, jakie wystąpią w urządzeniu, przywrócenia urządzeniu właściwości lub parametrów o 

których mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych lub w innym terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym od zawiadomienia o wadzie lub braku właściwości i parametrów, o których mowa 

wyżej w ust. 1.”? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie: 

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ –  dokument gwarancji: 
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Czy Zamawiający w celu ujednolicenia zapisów dla pakietu nr 16 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w 

§ 1 ust. 3:  

„Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych w trakcie gwarancji w przedmiocie umowy 

wadach fizycznych albo o braku właściwości urządzenia, albo parametrów, o których mowa w ustępie 

poprzedzającym, w terminie 14 dni od ich ujawnienia i wyznaczy mu termin na usunięcie wad i/lub 

przywrócenie urządzeniu opisanych właściwości i/lub parametrów.”  

Na zapis następującej treści: 

„Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych w trakcie gwarancji w przedmiocie umowy 

wadach fizycznych albo o braku właściwości urządzenia, albo parametrów, o których mowa w ustępie 

poprzedzającym, w terminie 15 dni roboczych od ich ujawnienia i wyznaczy mu termin na usunięcie 

wad i/lub przywrócenie urządzeniu opisanych właściwości i/lub parametrów.”? 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie: 

Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ –  dokument gwarancji: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu §1 ust. 4 w całości, albowiem zachowanie praw 

wynikających z gwarancji jest niemożliwe w przypadku kiedy Kupujący dokona napraw we własnym 

zakresie lub zleci naprawę osobie trzeciej? 

Sprzęt zakupiony od ………. to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie …….., jako 

przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem 

(Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść 

poważny uszczerbek na zdrowiu. Jedynie serwisowanie przez podmiot, który posiada niezbędne 

kwalifikacje oraz wyposażenie pozwalające na wykonanie wszelkich przeglądów oraz napraw zgodnie z 

wytycznymi producenta zapewnia każdorazowo przywrócenie do standardu odpowiadającego 

deklaracji zgodności, a także gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów. 

Urządzenia będące przedmiotem zamówienia to wysoce specjalistyczny sprzęt medyczny 

podporządkowany wymogom szeregu aktów prawnych krajowych i unijnych (ustawa o wyrobach 

medycznych, MDD 93/42 EEC). Każdorazowa naprawa urządzenia, musi, ze względu na 

odpowiedzialność producenta wobec użytkownika i pacjenta (odpowiedzialność za produkt 

niebezpieczny art 4491-11 KC), doprowadzić do przywrócenia stanu urządzenia zgodnego z deklaracją 

zgodności. 

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę.  

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ 

w następującym zakresie: 

Zamawiający wykreśla we wzorze dokumentu gwarancji zapis §1 ust. 4 w całości. 

 
Pytanie: 

Dotyczy SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu: 

Czy Nie zaszła omyłka w rozdziale 5 SIWZ oraz w pkt. III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu w odniesieniu 

do wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych? Zamawiający wymaga potwierdzenia 

należytego wykonania co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi danej 

części zamówienia o wartości brutto minimum 30 000 000,00 zł dla części 7 – bronchofiberoskop? 

Odpowiedź:  

W pkt 5 SIWZ dla części 7 zamówienia nastąpiła omyłka pisarska. Pkt 5 SIWZ przyjmuje 

brzmienie: 

„W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz posiadają następujące zdolności techniczne 

lub zawodowe tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie zrealizowali co najmniej jedną 

dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi danej części zamówienia, o wartości brutto 

minimum (każda z dostaw): 

(…) 

• dla części 7: 30 000,00 zł (brutto); 

(…)” 

 
Informacja od Wykonawcy: 

W odniesieniu i zgodnie  z art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 - 6 Pzp wzywam zamawiającego do dopuszczenia 

rozwiązań równoważnych. Co do zasady Zamawiający musi dać możliwość dawania równoważnych 

rozwiązań. Brak takiego sformułowania ogranicza uczciwą konkurencję. Bogate orzecznictwo KIO w tej 

kwestii działa na korzyść wykonawcy, a nierozpatrzenie pozytywnie skargi wykonawcy na etapie 

składania ofert przetargowych o  brak zapisu w SIWZ o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych stawia 

go w uprzywilejowanej pozycji  w przypadku odwoływania się. 



SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

 

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

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 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+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 
 

   
 

   
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  

Odpowiedź:  
Zamawiający przygotował i przeprowadza postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 

konkurencji i równe traktowanie Wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i 

przejrzystości. Zamawiający przygotował opis zamówienia pod kątem swoich zapotrzebowań, oraz 

racjonalnego i zgodnego z prawem wydatkowania środków finansowych, a także na podstawie 

zdobytego praktycznego doświadczenia z użytkowanym już sprzętem w Placówce. W ramach już 

udzielonych odpowiedzi dot. opisu przedmiotu zamówienia oraz kolejnych odpowiedzi, które zostaną 

udzielone Zamawiający w dużej części dopuszcza proponowane przez Wykonawców parametry, tym 

samym dopuszcza w tym względzie rozwiązania równoważne.    

 
                              Dyrektor 

  Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                                                                                     mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1 x adresat 

1 x aa 

 


