
SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

 

Strona 1 z 5 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kraków, data 1 kwietnia 2020 r. 
 

Dotyczy:  Dostawa aparatów EKG, respiratora oraz defibrylatora na potrzeby Krakowskiego Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. 
Znak postępowania A.I.271-6/20. 

 

I. 

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 

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

 

Pytanie: 
PYTANIE: Dotyczy:  Część 2 -  Aparat EKG z wózkiem - 2 sztuki. 

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu dostawy do 60 dni zważywszy na czas pandemii i 

ograniczone w związku z tym środki transportu? 

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu - do 42 dni. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje pkt 4.16 Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ), który przyjmuje brzmienie: 

„Wymagany termin wykonania zamówienia: do 42 dni od dnia zawarcia umowy”. 

 

Jednocześnie w nawiązaniu do modyfikacji wzoru umowy z dnia 27 marca 2020 r. w zakresie 

terminu wykonania, Zamawiający przywraca zapis § 4 ust. 1 wzoru umowy dotyczący terminu 

wykonania zamówienia [Dostawa Sprzętu zostanie zrealizowana (zakończona) w terminie 42 

dni od dnia zawarcia umowy. Sprzęt może być dostarczany częściami]. 

 

Pytania: 

PYTANIE: Część 2/ Aparat EKG z wózkiem – 2sztuki 

1. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG który posiada wartość CMRR > 98 dB ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza (zgodnie z SIWZ). 

 

2. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG , który posiada czułość : 2,5/5/10/20 mm/mV ? 

Odpowiedź:  

Zmawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do 

wzoru umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 
 

3. Czy zamawiający dopuści aparat EKG , który posiada automatyczna analizę i interpretację ( 

dorośli i dzieci ) ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza (zgodnie z SIWZ). 

 

4. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z sygnalizacją braku kontaktu elektrod , i bez 

sygnalizacji odłączenia przewodu EKG ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza (zgodnie z SIWZ). 

 

5. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG , który posiada port LAN do przewodowej komunikacji z 

siecią LAN bez możliwości rozszerzenia o opcję Wi-Fi ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza (zgodnie z SIWZ). 

6. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG , który posiada wózek na czterech kółkach ? 

Odpowiedź:  

Zmawiający dopuszcza. 
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W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do 

wzoru umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 
 

Pytania: 
PYTANIE: Dotyczy: defibrylator 

Pytanie 1  

Dot. Część 4 pkt 3 

Czy zamawiający dopuści do postępowania defibrylator AED, który podaje wyładowania o 

zoptymalizowanej wartości 150 J ( +/- 15%) w zależności od odczytu oporności klatki piersiowej 

poszkodowanego? 

Na rynku dostępne są defibrylatory AED czołowych producentów działające w oparciu o różne 

protokoły dostarczanej energii, np. stałe lub wzrastające. Aktualnie nie ma dostępnych badań, które 

wskazywałyby na wyższość jednego konkretnego rozwiązania nad pozostałymi. Doniesienia 

prasowe o skutecznym użyciu defibrylatorów działających według różnych protokołów energii 

mogą sugerować, że ta kwestia nie ma tak decydującego znaczenia, jak starają się to przedstawiać 

producenci forsujący oferowane przez nich rozwiązanie. 

Odpowiedź:  

Zmawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do 

wzoru umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 
 

Pytanie 2 

Dot. Część 4 pkt 4  

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator AED z ilością wyładowań z max. energią 

150J z jednej baterii: min. 200? 

Odpowiedź:  

Zmawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do 

wzoru umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 
 

Pytanie 3  

Dot. Część 4 pkt 5 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator AED z czasem ładowania do energii 150J 

poniżej 10 sek.? 

Odpowiedź:  

Zmawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do 

wzoru umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytania: 

Dotyczy Część 2 zamówienia – Aparat EKG z wózkiem 

Pytanie 1 – Pkt. 6 

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w wysokiej jakości, kolorowy, dotykowy ekran 

LCD o przekątnej 7 cali i rozdzielczości 800 x 480 pikseli oraz przyciski funkcyjne pod i na ekranie 

dotykowym? Obecnie większość urządzeń, nie tylko medycznych, obsługiwane jest przez ekran 

dotykowy. Ponadto obsługa przez ekran dotykowy jest zdecydowanie szybsza i prostsza niż przez 

klawiaturę bądź przyciski funkcyjne. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza (zgodnie z SIWZ). 

 

Pytanie 2 – Pkt. 13 

Czy Zamawiający dopuści dużo wyższą częstotliwość próbkowania 16000Hz/kanał? Proponowana 

wartość jest zdecydowanie lepsza od wymaganej i gwarantuje wysoki poziom odwzorowania 

szczegółowości zapisu sygnału EKG. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza (zgodnie z SIWZ). 

Pytanie: 

Dotyczy wzoru umowy 
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1. W §4  ust. 1 umowy dotyczącym terminu dostarczenia przedmiotu umowy, Zamawiający 

wskazał, iż dostawa sprzętu zostanie zrealizowana w terminie 42 dni od dnia podpisania umowy, 

natomiast w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4.16 wymaganym terminem 

wykonania zamówienia jest termin do 30 dni od zawarcia umowy. W związku z powyższą 

rozbieżnością, prosimy Zamawiającego o wskazanie właściwego terminu wykonania zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zmiana została wprowadzona zgodnie z pierwszą odpowiedzią. 

 

Pytanie: 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §9 ust. 1a i 

1c do 0,3% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza (zgodnie z SIWZ). 

 

Pytanie: 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §9 ust 1b do 

2% wartości umowy brutto? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza (zgodnie z SIWZ). 

 

Pytanie: 

Dotyczy  respirator transportowy : 
Pytanie nr 1-  

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 Resculine Sp. z o.o. jako autoryzowanego 

przedstawiciela, przed producentem oferowanego respiratora Medumat Standard 2 firmy 

Weinmann. 

Producent w instrukcji obsługi zamieścił zalecenia dotyczące kontroli funkcjonowania urządzenia 

oraz informacje na temat postępowania w przypadku wykrycia usterki technicznej. Medumat 

Standard 2 wyposażony jest w funkcję automatycznej kontroli funkcjonowania. W jej trakcie 

kontrolowane są czujniki i elementy wykonawcze oraz 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 

Weinmann w okresie pogwarancyjnym odbywały się w autoryzowanym serwisie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza (zgodnie z SIWZ). 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 2:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na  wydłużenie terminu dostawy do  120  dni od daty podpisania 

umowy ? Obecna sytuacja  na świecie  spowodowana pandemią COVID19 znacznie utrudnia 

wszelkie procesy logistyczne, dostępność sprzętu medycznego w tym respiratorów  uległa 

wydłużeniu do  kilku miesięcy od  daty złożenia zamówienia  u producenta.  

Odpowiedź: 

Zmiana została wprowadzona zgodnie z pierwszą odpowiedzią. 
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Pytanie: 

Pytanie  nr 3: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącą reakcji serwisu (czas przystąpienia do 

naprawy)   na : czas reakcji serwisu  do 72  godzin od daty  zgłoszenia usterki ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

[Uwaga na modyfikację ujęta piśmie poniżej] 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 4 :  

Dotyczy  warunków gwarancji punkt nr 5  - załącznik nr 2  

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

serwisowych tj.:  Zakończenie działań serwisowych – do 14 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie 

dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

[Uwaga na modyfikację ujęta piśmie poniżej] 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 5 : 

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. 

 

II. 

MODYFIKACJA SIWZ 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie 

załącznika do umowy (opis parametrów i warunków wymaganych).  

 

W załączniku dotyczącym: 

Część 1/ Aparat EKG z wózkiem – 2 sztuki, usuwa się zapis:  

„Zakończenie działań serwisowych – do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku 

konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

awarii”. 

Część 2/ Respirator transportowy – 1 sztuka, usuwa się zapis: 

„Zakończenie działań serwisowych – do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku 

konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

awarii”. 

Część 3/ Defibrylator AED – 1 sztuka, usuwa się zapis: 

„Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku 

konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

awarii”. 

 

Modyfikacja wynika z tego, że Zamawiający w kryteriach oceny ofert (pkt 17 SIWZ) 

ujął kryterium pn. czas naprawy (czas naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych). 

 

Poprawiony załącznik do umowy (opis parametrów i warunków wymaganych) stanowi 

załącznik do udzielonych odpowiedzi. W przypadku złożenia przez Wykonawcę załącznika 

w wersji pierwotnej (opublikowanej z ogłoszeniem) Zamawiający nie będzie oceniał tego 

wymogu. 

 

III. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA/OTWARCIA OFERT 
 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.  

Pkt 15 SIWZ przyjmuje brzmienie: 

„Termin i miejsce składania ofert. 
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Oferty należy składać nie później niż do dnia 6 kwietnia 2020 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 6 kwietnia 2020 r. godz. 13:00 w Krakowskim Centrum 

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

nr 12. 

(…)”. 

 

Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do BZP - 01/04/2020 r. 

 

Załącznik: 

- Załącznik do umowy (opis parametrów i warunków wymaganych) 

 

 

 
 

 

 

 

               dr n. med. Paweł Kamiński 

 Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


