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TAM-69/1-PN/3-2014       Rybnik, dnia 19.02.2014 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawę kardiomonitorów, zestawu do badań wysiłkowych z bieżnią  
oraz cykloergometrów z systemem rehabilitacji kardiologicznej  

(zamówienie nr TAM-69-PN/3-2014) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 w dniu 12.02.2014 r., pod nr 50290 - 2014 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela następujących 
odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 

Pytania 1-3 dotyczą pakietu nr 1 - kardiomonitory 
Pytanie 1:  „Dot. pkt. 8: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o zakresie pomiaru saturacji 30-100%, 

w którym dokładność pomiaru w zakresie 70-100% jest lepsza od wymaganej i wynosi 1%?  
Dodatkowo, zakres pomiaru pulsu w oferowanym kardiomonitorze jest nieznacznie węższy 
od wymaganego i wynosi 25-250 /min.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza parametry opisane w pytaniu, tj.:  
- zakres pomiaru saturacji min.: 30 – 100 % (w miej sce pierwotnie wymaganego zakresu 1 – 100 %),  
- zakres pomiaru pulsu min.: 30 – 250/min (w miejsc e pierwotnie wymaganego zakresu 20 – 250/ 

min), 
- podana dokładno ść pomiaru jest dokładno ścią minimaln ą, stąd większa jest zawsze dopuszczalna. 

W przypadku zaoferowania rozwi ązania dopuszczonego niniejszym pismem, nale ży w/w zmian ę 
nanieść w załączniku nr 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”. 

 
Pytanie 2:  „Dot. pkt. 14: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym trendy dostępne są 

w dedykowanym oknie trendów, wyświetlanym przy użyciu przycisku funkcyjnego?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora opisanego w pytaniu. 
W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku 
nr 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”. 
 
 
Pytanie 3:  „Dot. pkt. 15: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiającego zapis 72-godzinnych 

trendów w postaci tabelarycznej?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora opisanego w pytaniu. 
W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku 
nr 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”. 
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Pytania 4-5 dotyczą pakietu nr 2 - zestaw do badań wysiłkowych z bieżnią 
Pytanie 4:  „Dot. pkt. 22 (parametry systemu badań wysiłkowych): Czy Zamawiający dopuści system 

do badań wysiłkowych bez możliwości przeprowadzenia 6-minutowego testu marszu 
sterowanego prędkoścoią pasa bieżni w zależności od tempa poruszania się pacjenta?” 

Odpowied ź 4: Zapis w kolumnie „ Wymogi ” zał ącznika nr 1.2: „ TAK lub NIE (parametr punktowany )” 
oznacza, że można zaoferowa ć system nie posiadaj ący takiej funkcjonalno ści. W takim wypadku 
wykonawca wpisuje: „ NIE” w ostatniej kolumnie i oferta podlega ocenie (nie  jest odrzucana), jednak 
otrzymuje w zakresie tego podkryterium 0 punktów (z godnie z zapisami punktu VII specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia – „ Opis sposobu oceny oferty w zakresie poszczególnych  
kryteriów ”).  
 
Pytanie 5:  „Dot. pkt. 8 (bieżnia): Czy Zamawiający dopuści bieżnię o zakresie prędkości przesuwu pasa 0 -

19 km/h ?” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w pytaniu. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść 
w załączniku nr 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”.  
 
Pytania 6-7 dotyczą pakietu nr 3 - cykloergometry z systemem rehabilitacji kardiologicznej 
Pytanie 6:  „Dot. pkt. 1 (parametry systemu rehabilitacji kardiologicznej): Czy Zamawiający dopuści system 

rehabilitacji kardiologicznej, w którym istnieje możliwość monitorowania 2 odprowadzeń EKG, 
jednak w danym momencie wyświetlane jest tylko jedno z nich, wybrane przez użytkownika?” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w pytaniu – uznaje je spełniaj ące wymagania punktu I.II.1 specyfikacji technicznej  (tj. zał ącznika 
nr 1.2) dla tego pakietu.  
 
Pytanie 7:  „Dot. pkt. 2 (parametry systemu rehabilitacji kardiologicznej): Czy Zamawiający dopuści system 

rehabilitacji kardiologicznej nie umożliwiający automatycznej detekcji i klasyfikacji 
podstawowych rodzajów arytmii?” 

Odpowied ź 7: Zapis w kolumnie „ Wymogi ” zał ącznika nr 1.2: „ TAK lub NIE (parametr punktowany )” 
oznacza, że można zaoferowa ć system nie posiadaj ący takiej funkcjonalno ści. W takim wypadku 
wykonawca wpisuje: „ NIE” w ostatniej kolumnie i oferta podlega ocenie (nie  jest odrzucana), jednak 
otrzymuje w zakresie tego podkryterium 0 punktów (z godnie z zapisami punktu VII specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia – „ Opis sposobu oceny oferty w zakresie poszczególnych  
kryteriów ”). 
 
Pytanie 8:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30 dni” 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na tak ą zmianę terminu realizacji.  
 
Pytanie 9: „Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości kardiomonitor którego zakres 

pomiaru pulsu z czujnika SP02 wynosi 30 – 250 / min. Parametr ten nieznacznie różni się 
od opisanego w specyfikacji.” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi odpowiadaj ąc na pytanie nr 1 – zamawiaj ący 
dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora opisanego w p ytaniu. W przypadku zaoferowania takiego 
rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: 
„ Wymagane funkcje / parametry ”. 
 
Pytanie 10: „Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości kardiomonitor którego zakres 

pomiaru ciśnienia wynosi 40 ~ 270 mmHg. Parametr ten nieznacznie różni się od opisanego 
w specyfikacji.” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący zmienia minimalny wymagany zakres pomiaru ci śnienia z zakresu: 15-
250 mmHg na zakres minimalny : 30-250 mmHg, tym samym nie dopuszcza asortymentu opisanego 
w pytaniu. W przypadku zaoferowania dopuszczonego n iniejszym pismem rozwi ązania nale ży 
stosown ą zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: „ Wymagane funkcje / 
parametry ”. 
 
Pytanie 11: „Czy Zamawiający dopusci do zaoferowania kardiomonitor który wartości pulsu pobiera tylko 

z czujnika SP02 oraz kabla EKG?” 
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Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w pytaniu. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść 
w punkcie II.9 w zał ączniku nr 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”. 
 
Pytanie 12: „Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości kardiomonitor z funkcją 

zapamiętywania i przeglądu danych z ostatnich 72 godzin trendów graficznych 
i tabelarycznych.” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi odpowiadaj ąc na analogiczne pytanie nr 3 - 
zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora opisanego w pytaniu. W przypadku 
zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 dla tego 
pakietu w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”. 
 
Pytanie 13: „Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości kardiomonitor montowanym 

do mobilnego wózka za pomocą wkręcanej śruby którą można szybko odkręcić w celu zdjęcia 
kardiomonitora z wózka?” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie pod warunkiem, że odkr ęcenie śruby nie 
wymaga u życia narz ędzi. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę 
nanieść w załączniku nr 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”. 
 
Pytanie 14: „Pakiet – rehabilitacja kardiologiczna - dot. pkt. I.II.2 

Czy Zamawiający dopuści system bez automatycznej detekcji i klasyfikacji podstawowych 
rodzajów arytmii?” 

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi odpowiadaj ąc na pytanie nr 7. Zapis w kolum-
nie „ Wymogi ” zał ącznika nr 1.2: „ TAK lub NIE (parametr punktowany )” oznacza, że można 
zaoferowa ć system nie posiadaj ący takiej funkcjonalno ści. W takim wypadku wykonawca wpisuje: 
„ NIE” w ostatniej kolumnie i oferta podlega ocenie (nie  jest odrzucana), jednak otrzymuje w zakresie 
tego podkryterium 0 punktów (zgodnie z zapisami pun ktu VII specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia – „ Opis sposobu oceny oferty w zakresie poszczególnych  kryteriów ”). 
 
Pytanie 15: „Pakiet – rehabilitacja kardiologiczna  - dot. pkt. II.II.4 

Czy Zamawiający dopuści ergometr rowerowy z zakresem obrotów 30-130 obr/min?” 
Odpowied ź 15: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w pytaniu. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść 
w załączniku nr 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”.  
 
Pytanie 16: „Pakiet – rehabilitacja kardiologiczna - dot. całego zestawu 

Czy Zamawiający wymaga aby system rehabilitacji kardiologicznej, sterujący 
cykloergometrami oraz same cykloergometry pochodziły od jednego producenta? 
Takie rozwiązanie zapewnia lepszą i stabilniejszą współpracę pomiędzy wszystkimi 
składowymi systemu, dając większe bezpieczeństwo pracy, łatwiejszą obsługę 
zaprojektowaną prze tego samego Producenta, a ponadto - co również bardzo istotne - 
łatwiejszą obsługę serwisową.” 

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie postawił takiego wymogu, jednak oczekuj ąc dostawy 
cykloergometrów z systemem rehabilitacji kardiologi cznej w sposób oczywisty wymaga, by posz-
czególne jego cz ęści prawidłowo ze sob ą współpracowały i by zachowana była – zgodnie z pun ktem 
I.I.8 – możliwo ść rozbudowy systemu.  
 
Pytanie 17: „Pakiet - próba wysiłkowa - dot. pkt. I.II.6 

Czy Zamawiający dopuści system nie posiadający alarmów zmian odcinka ST oraz wykrycia 
arytmii?” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania takiego asortymentu z e wzgl ędu na bez-
pieczeństwo pacjentów podczas przeprowadzania testów. 
 
Pytanie 18: „Pakiet - próba wysiłkowa - dot. pkt. I.II.7 

Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości awaryjnego zatrzymania bieżni z panelu 
starowania i klawiatury, a posiadający wyłącznik awaryjny umieszczony na bieżni?” 

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania takiego asortymentu z e wzgl ędu 
na bezpiecze ństwo pacjentów podczas przeprowadzania testów. Pacj ent nie zawsze jest w stanie 
samodzielnie zatrzyma ć awaryjnie bie żnię – zasłabni ęcie w trakcie badania grozi wypadkiem. 
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Pytanie 19: „Pakiet 2- zestaw do badań wysiłkowych z bieżnią. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy 

system wysiłkowy o czułościach wyświetlanego sygnału 5, 10, 20 mm/mV?” 
Odpowied ź 19: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w pytaniu. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść 
w załączniku nr 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”.  
 
Pytanie 20: „Pakiet 2- zestaw do badań wysiłkowych z bieżnią. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy 

system wysiłkowy bez możliwości ręcznego ustawiania punktów pomiarowych ST?” 
Odpowied ź 20: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania, poniewa ż automatyczny system 
ustawienia punktów pomiarowych na odcinku ST nie za wsze prawidłowo interpretuje zmiany 
poło żenia odcinka ST w zapisie EKG . 
 
Pytanie 21: „Pakiet 2- zestaw do badań wysiłkowych z bieżnią. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy 

bieżnię o zakresie prędkości 0-19 km/h? Prędkość 20 km/h nie jest osiągana przez pacjentów 
podczas badań.” 

Odpowied ź 21: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi odpowiadaj ąc na pytanie nr 5. Zamawiaj ący 
dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach op isanych w pytaniu. W przypadku zaofero-
wania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 dla tego pakietu w 
kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”.  
 
Pytanie 22: „Dotyczy: Pakiet nr 2 SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ZESTAWU DO BADAŃ 

WYSIŁKOWYCH Z BIEŻNIĄ pozycja I.II PARAMETRY SYSTEMU BADAŃ 
WYSIŁKOWYCH pkt 14 
Czy zapis <<Obwód pacjenta odizolowany od sieci, zabezpieczony przed defibrylacją.>> 
należy rozumieć, że rejestrator posiada własne zasilanie akumulatorowe zgodne z normą 
EN 60601 (IEC-601-1) typ CF” 

Odpowied ź 22: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania aparatu odpornego na defibry lację z defibry-
latora zewn ętrznego i z ICD. 
 
Pytanie 23: „Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w pakiecie 1 do 5 

tygodni?” 
Odpowied ź 23:  Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na tak ą zmianę terminu realizacji. 
 
Pytanie 24: „dotyczy SIWZ, załącznik nr 1.2 ‘Specyfikacja techniczna’ II.6 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor renomowanego  producenta 
z zakresem częstości rytmu serca 30 - 300 bpm i dokładności pomiaru częstości rytmu serca 
nie gorszej niż +/-5 %?” 

Odpowied ź 24: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania takiego asortymentu z e wzgl ędu na zbyt 
małą dokładno ść pomiaru przy schorzeniach kardiologicznych (dolny zakres).  
 
Pytanie 25: „dotyczy SIWZ, załącznik nr 1.2 ‘Specyfikacja techniczna’ II.8 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor renomowanego producenta o zakresie 
pomiaru pulsu 30 – 250/min.?” 

Odpowied ź 25: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi odpowiadaj ąc na pytanie nr 1 i 9 – zamawiaj ący 
dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora opisanego w p ytaniu. W przypadku zaoferowania takiego 
rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: 
„ Wymagane funkcje / parametry ”. 
 
Pytanie 26: „dotyczy SIWZ, załącznik nr 1.2 ‘Specyfikacja techniczna’ II.9 i II.12 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor renomowanego  producenta bez 
możliwości pomiaru pulsu podczas pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną oraz bez 
ekranu dużych cyfr?” 

Odpowied ź 26: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi odpowiadaj ąc na analogiczne pytanie nr 11 - 
zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora opisanego w pytaniu. W przypadku 
zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść w punkcie II.9 w zał ączniku 
nr 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ” oraz wykre ślić wiersz II.12 
w tym zał ączniku. 
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Pytanie 27: „dotyczy SIWZ, załącznik nr 1.2 ‘Specyfikacja techniczna’ II.15 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor renomowanego  producenta o funkcji 
zapamiętywania i przeglądu danych: 72 godzinne trendy graficzne i tabelaryczne?” 

Odpowied ź 27: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi odpowiadaj ąc na pytania nr 3 i 12. Zamawiaj ący 
dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora opisanego w p ytaniu. W przypadku zaoferowania takiego 
rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: 
„ Wymagane funkcje / parametry ”. 
 
Pytanie 28: „dotyczy SIWZ, załącznik nr 1.2 ‘Specyfikacja techniczna’ 

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane kardiomonitory posiadały trzy poziomy alarmów 
wizualnych i alarmów dźwiękowych?” 

Odpowied ź 28: Zamawiaj ący nie stawiał wymaga ń w przedmiotowym zakresie - podtrzymuje 
wymagania postawione w pkt II.17 zał ącznika nr 1.2 w pakiecie nr 1. 
 
Pytanie 29: „dotyczy SIWZ, załącznik nr 1.2 ‘Specyfikacja techniczna’ 

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane kardiomonitory posiadały okablowanie 
kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami?” 

Odpowied ź 29: Zamawiaj ący nie stawiał wymaga ń w przedmiotowym zakresie. Okablowanie musi 
być kompatybilne z zaoferowanym kardiomonitorem. 
 
Pytanie 30: „dot. Pakiet nr 3 – cykloergometry z systemem rehabilitacji kardiologicznej 

(dot. II.II pkt. 4, Załącznik nr 1.2) Czy Zamawiający dopuści system do rehabilitacji 
kardiologicznej wyposażony w cykloergometr o zakresie obrotów 30-130 obr/min ? Różnica 10 
obr/min. nie wpływa w żadnym stopniu na efektywność ćwiczeń.” 

Odpowied ź 30: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi odpowiadaj ąc na pytanie nr 15. Zamawiaj ący 
dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach op isanych w pytaniu. W przypadku 
zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 dla tego 
pakietu w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”.  
 
Pytanie 31: „dot. Pakiet nr 3 – cykloergometry z systemem rehabilitacji kardiologicznej 

(dot. II.II pkt. 7, Załącznik nr 1.2) Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym moduł EKG 
nie jest bezpośrednio związany z cykloergometrem a systemem rehabilitacji ? Dopuszczenie 
proponowanego rozwiązania ma tę zaletę, że umożliwia kontrolę EKG pacjenta ćwiczącego na 
dowolnym urządzeniu (ergometr, bieżnia) lub bez użycia urządzeń, np. na sali gimnastycznej. 
Dodatkowym argumentem przemawiającym za proponowanym rozwiązaniem jest fakt 
planowanej rozbudowy systemu o bieżnię (wymagany parametr I.I pkt 8).” 

Odpowied ź 31: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w pytaniu – uznaje je spełniaj ące wymagania punktu II.II.7 specyfikacji techniczne j (tj. zał ącznika 
nr 1.2) dla tego pakietu.  
 
Pytanie 32: „dot. Pakiet nr 2 – zestaw do badań wysiłkowych z bieżnią 

(dot. I.II pkt. 10, Załącznik nr 1.2) Czy Zamawiający dopuści system z możliwością 
wyświetlania sygnału EKG z czułościami: 5, 10, 20 i 40 mm/mV) ? 

Odpowied ź 32: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w pytaniu. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść 
w załączniku nr 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”.  
 
Pytanie 33: „dot. Pakiet nr 2 – zestaw do badań wysiłkowych z bieżnią 

(dot. I.III pkt. 4, Załącznik nr 1.2) Czy Zamawiający dopuści system bez dostępnej opcji oceny 
wysiłku w skali Borga  ? 

Odpowied ź 33: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania. Wymagany parametr jest 
standardem przy ocenie zm ęczenia odczuwanego przez pacjenta w trakcie testu. 
 
Pytanie 34: „dot. Pakiet nr 2 – zestaw do badań wysiłkowych z bieżnią 

(dot. II pkt. 8, Załącznik nr 1.2) Czy Zamawiający dopuści bieżnię w zakresie prędkości 
przesuwu pasa 0÷19,2 km/h ?” 

Odpowied ź 34: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi odpowiadaj ąc na analogiczne pytania nr 5 i 21. 
Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych w pytaniu. 
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W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku 
nr 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”.  
 
Pytanie 35: „Załącznik nr 1.3 do SIWZ – warunki gwarancji jakości i serwisu, pkt. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na okres gwarancji na dostarczone urządzenia wynoszący 24 
miesiące, z zastrzeżeniem, że gwarancja na kable, akumulatory i inne elementy 
o ograniczonej trwałości wynosi 6 miesięcy?” 

Odpowied ź 35: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 
Pytanie 36: „Załącznik nr 1.3 do SIWZ – warunki gwarancji jakości i serwisu, pkt. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia zastępczego wyłącznie 
w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 7 dni roboczych?” 

Odpowied ź 36: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 
Pytanie 37: „Załącznik nr 1.3 do SIWZ – warunki gwarancji jakości i serwisu, pkt. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę uszkodzonego podzespołu na nowy po 3 
naprawach gwarancyjnych?” 

Odpowied ź 37: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 
Pytanie 38: „Załącznik nr 1.3 do SIWZ – warunki gwarancji jakości i serwisu, pkt. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę uszkodzonego elementu dostawy na nowy po 3 
naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu?” 

Odpowied ź 38: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 
Pytanie 39: „Załącznik nr 1.3 do SIWZ – warunki gwarancji jakości i serwisu, pkt. 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 6-cio miesięczny okres gwarancji na kable, akumulatory 
i inne elementy o ograniczonej trwałości?” 

Odpowied ź 39: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 
Pytanie 40: „Pakiet nr  1 – Kardiomonitor - 2 szt. – tabeli parametry: PKt.8.  Pomiar saturacji SpO2.  

Czy Zamawiający podwyższy dolny zakres pomiaru pulsu z czujnika SpO2 do min. 30, 
z jednoczesnym zachowaniem zakresu częstości rytmu serca min. 15 – 300 bpm przy 
pomiarze EKG?” 

Odpowied ź 40: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi odpowiadaj ąc na analogiczne pytania nr 1, 9 
i 25. Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych w pytaniu. 
W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku 
nr 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”. 
 
Pytanie 41: „Pakiet nr  1 – Kardiomonitor - 2 szt. – tabeli parametry: Pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści 

do zaoferowania kardiomonitor umożliwiający przeglądanie 5-dniowych (120 godz.) trendów 
graficznych monitorowanych parametrów oraz zestawienia tabelarycznego zawierającego 
ostatnie 600 pomiarów NIBP wraz z zarejestrowanymi równocześnie wartościami liczbowymi 
pozostałych monitorowanych parametrów życiowych” 

Odpowied ź 41: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu o parametrach  opisanych 
w pytaniu. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść 
w załączniku nr 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”. 
 
Pytanie 42: „Dotyczy: <<PAKIET 2 - ZESTAW DO BADAŃ WYSIŁKOWYCH Z BIEŻNIĄ>> 

Czy zamawiający dopuści system wyposażony w filtry równoważne o większym zakresie 
konfiguracji: 20, 40, 100, 150 Hz, przy spełnieniu pozostałych wymogów Zamawiającego?” 

Odpowied ź 42: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu. 
W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku 
nr 1.2 dla tego pakietu w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry ”. 
 
PYTANIA (43 – 44) DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 1.3 – WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I SERWISU 
Pytanie 43: „dotyczy pkt. 4 . Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: <<W przypadku, gdy naprawa 

będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin usunięcia usterki 
będzie wynosił 14 dni roboczych.” 

Odpowied ź 43: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
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Pytanie 44: „dotyczy pkt. 6 i 7  Zwracamy się z prośbą o zamianę zapisów w ww. punktach na zapis 

o następującej treści: <<Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 napra-
wach gwarancyjnych tego samego podzespołu.>>” 

Wymiana na nowe całego urządzenia (pkt. 7), w przypadku dwukrotnej naprawy jednego 
z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka 
postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje 
wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.  
Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym 
w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu). Również z finansowego punktu widzenia 
pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost 
ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co zaskutkować musiałoby 
znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także 
dla Zamawiającego.” 

Odpowied ź 44: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 
PYTANIA  (45-48) DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA  NR 4 – WZÓR UMOWY 
Pytanie 45: „dotyczy §5 ust. 1a Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu: 

<<1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne: 
a) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy i uruchomienia przedmiotu niniejszej umowy, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 - w wysokości 5 % wartości przedmiotu niniejszej umowy brutto za 
każdy dzień opóźnienia>> 
zapisem: 
<<1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne: 
a) w przypadku niedotrzymania terminu dostawy i uruchomienia urządzeń będących 
przedmiotem niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 pkt. 1 - w wysokości 0,5 % wartości 
przedmiotu niniejszej umowy brutto za każdy dzień opóźnienia>> 

Kara w wysokości 5% wartości brutto umowy za dzień opóźnienia znajduje się na 
poziomie całkowicie odległym od standardów rynkowych i w sposób jaskrawy odbiega od swej 
funkcji odszkodowawczej. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. 
Kara umowna zatem nie może, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. 
akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego.  

Charakter zastrzeżonych kar umownych co do zasady ma dyscyplinować 
wykonawców, a nie dążyć do wzbogacenia Zamawiającego. Zastrzeżenie w umowie rażąco 
wygórowanych kar umownych stanowi o jej sprzeczności z naturą umowy wzajemnej 
i zasadami współżycia społecznego. 

O tym jak kara w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy wykracza poza możliwą 
wartość ekwiwalentu rzeczywistej szkody świadczy fakt, że każde trwające 20 dni opóźnienie 
spowoduje naliczenie kary w wysokości 100% wartości niniejszej umowy. To dysproporcja 
powodująca, że kara taka nie może zostać uznana za proporcjonalną do stopnia zawinienia 
i jako taka będzie musiała być miarkowana na zasadach określonych w art. 484 k.c. 

W związku z powyższym prosimy o przeformułowanie w/w zapisu.” 
Odpowied ź 45: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 46:  „dotyczy §5 ust. 1b-c)  Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych do 

0,2% wartości brutto danego Pakietu za każdy dzień opóźnienia.” 
Odpowied ź 46: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 47: „dotyczy §8 ust. 2 tiret czwarty Wnosimy o dodanie do §8 ust. 2 tiret czwarty zdania/ustępu 

w następującym brzmieniu: Powyższy zapis nie wyłącza możliwości upoważnienia przez 
Wykonawcę pełnomocnika prawnego (adwokata, radcy prawnego) do reprezentacji 
i podejmowania działań w jego imieniu. 
Zapis §8 ust. 2 tiret czwarty w dotychczasowej formie jest zrozumiały w kontekście 
zabezpieczenia Zamawiającego przed ewentualnymi próbami obchodzenia przez Wykonawców 
zakazu dokonywania cesji wierzytelności. Jednakże należy wziąć pod uwagę, iż treść 
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przywoływanego zapisu może być powodem nieuzasadnionego wyłączenia możliwości 
reprezentacji Wykonawców przez powołanych przez nich pełnomocników prawnych.” 

Odpowied ź 47: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. Postanowienie umowne § 8 nie wył ącza uprawnienia do udzielenia pełnomocnictwa 
procesowego. 
 
Pytanie 48: „Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy dla Pakietu nr 2 do 28 dni 

(kalendarzowych) od daty zawarcia umowy. 
Odpowied ź 48: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na tak ą zmianę terminu realizacji. 
 
Pytanie 49: „Dotyczy: Rozdziału XVI Warunki umowy pkt.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę 

terminu wykonania dostawy uruchomienia urządzeń do 30 dni (kalendarzowych od daty 
zawarcia umowy).” 

Odpowied ź 49: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na tak ą zmianę terminu realizacji. 
 
 
Dodatkowo zamawiaj ący wyja śnia, że w punkcie VII specyfikacji istotnych warunków zam ówienia, 
w części dotycz ącej opisu sposobu oceny oferty w zakresie poszczegó lnych kryteriów dla oceny 
ofert nie ma znaczenia: 
dla pakietu nr 2: w wierszu I.IV.3 tabeli – zdanie drugie i trzecie, 
dla pakietu nr 3: w wierszu I.III.3 tabeli - zdania  drugie. 
Oznacza to, że punktacja jest uzale żniona od zaoferowania lub niezaoferowania danej fun kcjonal-
ności, co nie zwalnia wykonawcy z obowi ązku podania w odpowiednich pozycjach zał ącznika nr 1.2 
wymaganych informacji i opisów. 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje termin składania ofert  

ustalony do dnia 21.02.2014 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  samym dniu 
o godzinie 10.30 . 

 
 
 
Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

 
 


