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Kraków, data 24 lutego 2020 r. 
 

Dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego,  wyposażenia medycznego transportowego oraz wyposażenia 

centralnej sterylizatornii. 
Znak postępowania A.I.271-2/20. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 

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 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

Pytanie: 
Pytanie 1 Dotyczy Aparatu do densytometrii Część 1 Pkt. 24 

Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o odpowiedź TAK w pozycji 23 zamiast pozycji 25? 

Odpowiedź: 

W treści nastąpiła omyłka pisarska.  

W pozycji część 1 Pkt. 24 winno być: 

Skład ciała (skład tkanek ciała – Body composition analysis; tkanka kostna, tłuszczowa 

 i beztłuszczowa / mięśniowa (dotyczy jeśli w pozycji 23 podano „TAK”). 

Poprawiony załącznik dla części 1 zamówienia stanowi załącznik do pisma z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Wykonawcy wraz z ofertą powinni złożyć poprawiony załącznik – opublikowany w dniu dzisiejszym. 

 

Pytanie: 
Pytanie 2 Dotyczy Aparatu do densytometrii Część 1 Pkt. 27. 

W zapisie Pkt. 27 jest wyszczególniona opcja HAL oraz moment bezwładności, które wcześniej w Pkt. 17 były 

sugerowane jako możliwość późniejszej rozbudowy. Prosimy o doprecyzowanie czy funkcje te mają być 

dostępne w ofertowanym systemie czy tylko ma być możliwe rozbudowanie o nie funkcjonalności aparatu w 

terminie późniejszym? 

Odpowiedź: 

Funkcje wskazane w pytaniu, w oferowanym aparacie mają mieć możliwość rozbudowy w późniejszym 

terminie. 

 
Pytanie: 
Pytanie 3 Dotyczy Aparatu do densytometrii Część 1  Pkt. 29 

Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o odpowiedź TAK w pozycji 23 zamiast pozycji 27? 

Odpowiedź: 

W treści nastąpiła omyłka pisarska.  

W pozycji część 1 Pkt. 29 tiret drugi winno być: 

- całe ciało (pomiar BMC, BMD, powierzchni i szkieletu całkowitego - Total Body ) (dotyczy jeśli w pozycji 

23 podano „TAK”) 

Poprawiony załącznik dla części 1 zamówienia stanowi załącznik do pisma z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Wykonawcy wraz z ofertą powinni złożyć poprawiony załącznik – opublikowany w dniu dzisiejszym. 

 

Pytanie: 
Pytanie 4 Dotyczy Aparatu do densytometrii Część 1  Pkt. 32. 

Prosimy o doprecyzowanie czy Pkt. 22 i Pkt. 32 dotyczą tej samej funkcjonalności – Sarcopenia? 

Odpowiedź: 

W pkt 22 i pkt 32 dotyczy tej samej funkcjonalności czyli Sarcopenii. 

 

Pytanie: 
Pytanie 5 Dotyczy Aparatu do densytometrii Część 1 Gwarancja Pkt. 6. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zgłoszeń serwisowych 24h/dobę , 365 dni/rok z zastrzeżeniem, że 

zgłoszenie dokonane po godzinie 16 lub w dzień ustawowo wolny od pracy będzie traktowane jako zgłoszenie 

złożone w najbliższym kolejnym dniu roboczym o godzinie 8? 

Odpowiedź: 

Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie: 
Pytanie 6 Dotyczy Aparatu do densytometrii Część 1 Gwarancja Pkt. 10 i Pkt. 14 
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Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat, w którym opcje serwisowe są dostępne tylko dla uprawnionych 

i posiadających odpowiednią wiedzę i szkolenia serwisantów? Aparaty densytometryczne to wysoce 

wyspecjalizowane aparaty, których nieumiejętne serwisowane/naprawa może doprowadzić do znacznie 

poważniejszego uszkodzenia aparatu i zagrożenia dla życia i zdrowia pacjenta i/lub obsługi. Dostęp serwisowy 

do aparatu jest możliwy dla wszystkich podmiotów posiadających odpowiednie szkolenia/autoryzację ze strony 

producenta. Dodatkowo w celu wykonania niezbędnych czynności serwisowych i testów kalibracyjnych 

wymagane są dedykowane akcesoria serwisowe, których zakup możliwy jest jedynie dla autoryzowanych 

przedstawicieli serwisowych producenta a ich niewłaściwe wykorzystanie i nieprawidłowe przeprowadzenie 

procedur kalibracyjnych może przyczynić się do zagrożenia związanego z nieprawidłowymi dawkami 

promieniowania jonizującego wydatkowanymi w ciało badanego pacjenta. Prosimy o zmianę zapisu w 

niniejszym punkcie, gdyż producenci nie udostępniają tych informacji poza autoryzowanych dostawców 

serwisu i wobec powyższego taki zapis wykluczy z postępowania podmiot będący dystrybutorem jednego z 

największych producentów aparatów densytometrycznych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie: 
Pytanie 7 Dotyczy Aparatu do densytometrii Część 1 Wymagany termin zamówienia SIWZ Pkt. 4.16. 

Czy zamawiający dopuści do przetargu system, którego czas dostawy wynosi ok 56 dni? Poszczególne systemy 

montowane są na podstawie konkretnego zamówienia i nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji danego 

pakietu oprogramowania.  

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza czas dostawy 56 dni. 

 

Pkt 4.16 SIWZ przyjmuje nowe brzmienie: 

Wymagany termin wykonania zamówienia:  

- w części 1: do 56 dni od dnia zawarcia umowy; 

- w części 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: do 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 4 ust. 1 wzoru umowy przyjmuje nowe brzmienie: 

1. Dostawa Sprzętu zostanie zrealizowana (zakończona) w terminie: 

1) W Części 1: do 56 dni od dnia zawarcia umowy. 

2) W Część 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: do 30 dni od zawarcia umowy. 

 

Pytanie: 
PYTANIE 8 - Część nr 7 Leżanka lekarska 

Proszę o wyjaśnienie czy leżanka ma mieć wysokość stałą czy wysokość regulowaną. 

 

 
Odpowiedź:  

Leżanka ma mieć wysokość regulowaną. 

 

Pytanie: 
PYTANIE 9 - Część nr 8 - Stół zabiegowy. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o wadze 88 kg - spełniającego pozostałe wymagania 

zawarte w SIWZ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stołu o wadze 88 kg, spełniającego pozostałe wymagania zawarte 

w SIWZ. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

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

(opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 
Pytanie 10 

Dotyczy wzoru umowy § 9, ust.1, punkt e): Prosimy o zmianę zapisu na: „z tytułu nie przystąpienia do 

usunięcia awarii, naprawy, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z Umowy i Oświadczenia 

Gwarancyjnego - w wysokości 100 złotych, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

Pytanie: 
DOTYCZY CZĘŚĆ  6 -  Respirator transportowy  z plecakiem ratownika  

PYTANIE NR 1:  

DOTYCZY WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU I PODSTAW WYKLUCZENIA  

Czy Zamawiający  uzna  za  spełnienie  warunków  jeżeli  Wykonawca  startując w  postępowaniu  wykaże  się 

jedną  dostawą  respiratora transportowego?  
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Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pkt 5.1.6. SIWZ przyjmuje nowe brzmienie: 

w przypadku składania oferty w części 6 zamówienia - co najmniej jedna dostawa – respiratora 

transportowego. 
 

Pytanie: 
PYTANIE NR 2:  

DOTYCZY WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU I PODSTAW WYKLUCZENIA  

Zwracamy się  do Zamawiającego z  prośbą o rezygnację  wymogu  wykazaniem się   dwoma dostawami 

respiratora transportowego, umożliwi to złożenie  oferty nowopowstałym spółkom , które  rozpoczynają 

dopiero działalność na rynku medycznym. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 
PYTANIE NR 3:  

DOTYCZY WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU I PODSTAW WYKLUCZENIA  

Czy Zamawiający  uzna  za  spełnienie  warunków  jeżeli  Wykonawca  startując w  postępowaniu  wykaże  się 

dwoma dostawami sprzętu medycznego?  

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. Zmiana warunku została już dokonaną zgodnie z udzieloną odpowiedzią. 

 

Pytanie: 
Pytanie  nr 4 :Dotyczy plecak reanimacyjny:  

Dotyczy zestaw  reanimacyjny: 

Zwracamy się  z  prośbą do Zamawiającego  o  wykreślenie  z przedmiotu zamówienia: soli fizjologicznej 0,9 

% 500 ml oraz płynu do dezynfekcji 250 ml. Wymienione produkty należą  do  grupy wyrobów  

farmaceutycznych i  wymagają  od  Wykonawcy  je sprzedającego  koncesji co ogranicza możliwość złożenia  

oferty w  postępowaniu  przez wielu Wykonawców.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Poprawiony załącznik stanowi załącznik do pisma z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Pytanie: 
Pytanie  nr 5: Dotyczy plecak reanimacyjny:  

Dotyczy zapisów  w  tabeli gwarancja – zwracamy się  z prośbą do Zamawiającego z  prośbą o  potwierdzenie 

,że  opisane wymogi gwarancyjne dotyczą produktów wielorazowego użytku opisanych w wyposażeniu 

plecaka  reanimacyjnego? 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 6  - Dotyczy  respirator transportowy: 

Dotyczy  warunków gwarancji punkt nr 8:  

Zwracamy się do Zamawiającego z  prośbą  o wyrażenie  zgody  na  wydłużenie  terminu  działań serwisowych 

tj.: zakończenie działań serwisowych do 10 dni roboczych  od  dnia  zgłoszenia  awarii, a w przypadku  

konieczności  importu  części zamiennych – 15 dni roboczych  od  dnia zgłoszenia  awarii. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

Poprawiony załącznik stanowi załącznik do pisma z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Wykonawcy wraz z ofertą powinni złożyć poprawiony załącznik – opublikowany w dniu dzisiejszym. 

 

Pytanie: 
Pytanie nr 7 - Dotyczy  respirator transportowy: 

Dotyczy  warunków gwarancji punkt nr 10:  

Zwracamy się do Zamawiającego  o  rezygnacje z wymogu opisanego w  punkcie nr 10 i całkowite  

wykreślenie  tego zapisu.  

W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy Zamawiającego o rezygnację z zapisu: „Sprzęt/y 

będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby 

Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy 

podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy 

Prośbę naszą motywujemy odpowiedzialnością firmy (…) jako autoryzowanego, wyłącznego przedstawiciela, 

przed producentem oferowanego respiratora (…) firmy (…). 

Producent w instrukcji obsługi zamieścił zalecenia dotyczące kontroli funkcjonowania urządzenia oraz 

informacje na temat postępowania w przypadku wykrycia usterki technicznej. (…) wyposażony jest w funkcję 

automatycznej kontroli funkcjonowania. W jej trakcie kontrolowane są czujniki i elementy wykonawcze oraz 
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obsługowe urządzenia wraz z kontrolą zasilania, dodatkowo producent umieścił informację na temat rodzajów 

możliwych usterek, alarmów jakie się pojawiają, a także o postępowaniu po ich wystąpieniu. 

Użytkownik ma dostęp do menu operatora, w którym ma miedzy innymi możliwość wprowadzenia własnego 

kodu, ustawienia dostępu do trybów wentylacji, wyboru trybu wentylacji w trybie ratunkowym, dostęp do 

zarządzania danymi, zwłaszcza danymi dotyczącymi wentylacji, pracy respiratora, ma możliwość ustawienia 

języka menu i dostęp do informacji o urządzeniu. Chcemy podkreślić, iż producent w żaden sposób nie 

wymusza działań serwisowych na Zamawiającym poprzez blokadę funkcji lub blokadę działania urządzenia po 

okresie gwarancji. Producent zaleca dwuletni cykl serwisowy. 

Zwracamy uwagę, iż ze względu na zdarzające się incydenty medyczne na skutek użycia urządzeń 

serwisowanych poza autoryzowanymi serwisami, odpowiedzialność finansowa producentów i wypłaty 

odszkodowań pacjentom lub rodzinom pacjentów, a także dbałość o odpowiednie zarządzanie jakością 

spowodowały, że producent wskazuje aby serwisowanie urządzeń firmy (…) w okresie pogwarancyjnym 

odbywały się w autoryzowanym serwisie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i nie zmienia zapisów. 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 8 – Dotyczy zapisów  umowy  

Zwracamy się  z prośbą  o  obniżenie  wysokości  kar umownych zapisanych w   treści umowy  § 9  ,  prosimy 

o obniżenie  do  wysokości kar do  0,1 % wartości  brutto.   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody i nie zmienia zapisów. 

 
Termin składana ofert pozostaje bez zmian. 

 

 

 
               dr n. med. Paweł Kamiński 

 Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 

 

 

 

 

 

 

 


