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TAM-880/1-PN/94-2017       Rybnik, dnia 03.11.2017 r. 

 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE  1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Zakup aparatury medycznej w ramach zadania inwestyc yjnego 
pn. „Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku” 

(zamówienie nr TAM-880-PN/94-2017) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 30.10.2017 r., pod nr 608074-N-2017 
 
W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela poni ż-

szych odpowiedzi.  

Zapytania od nr 1 do nr 3 dotyczą pakietu nr 2: Aparat EKG z wyposażeniem  
Pytanie 1: „Czy zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada automatyczny filtr izolinii?” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  
 
Pytanie 2: „Czy zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada czułość w zakresie: 2,5;5;10;20 

mm/mV?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący informuje, że opisany w pytaniu aparat jest zgodny z zapisami 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i tym s amym spełnia wymogi zawarte w  
specyfikacji.  
 
Pytanie 3: „Czy zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada prędkość zapisu w zakresie: 

5;10;12,5;25;50 mm/s?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący informuje, że opisany w pytaniu aparat jest zgodny z zapisami 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i tym s amym spełnia wymogi zawarte w  
specyfikacji.  
 
Pytanie 4: „W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy 

sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 projektu 
umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wzoru umowy. 
 
Pytanie 5: „Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie 

obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany 
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przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka 
podatku VAT? (dot. § 4 ust. 2)” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wzoru umowy. 
 
Pytanie 6: „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1: 
 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 0,5% wartości niedostarczonego 
przedmiotu niniejszej umowy brutto dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia, 
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu 
niniejszej umowy; 

b) w przypadku niedotrzymania terminu przeprowadzenia przeszkolenia pracowników, 
o którym mowa w § 2 ust. 2 - w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części 
przedmiotu niniejszej umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej 
niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu niniejszej umowy; 

c) w przypadku opóźnienia w wykonaniu reklamacji określonej w § 3 ust. 2 umowy lub 
w przypadku opóźnienia w wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z warunków 
gwarancji jakości i serwisu – w wysokości 0,5 % wartości reklamowanego 
przedmiotu niniejszej umowy brutto dla danego pakietu za każdy dzień, jednak nie 
więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu niniejszej umowy.” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wzoru umowy. 
 
Zapytania od nr 7 do nr 9 dotyczą: Załącznik nr 1.2 do SIWZ Pakiet nr 2 , aparat EKG z wyposażeniem 3 
szt. 
Pytanie 7: „Punkt 5 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością zapisu 400 badań 

w urządzeniu oraz z możliwością zapisu nieograniczonej liczby badań na platformie 
medycznej, którą Zamawiający otrzyma w cenie aparatu?” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  
 
Pytanie 8: „Punkt 12 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z akumulatorem wbudowanym w aparat 

z czasem pracy 90 min.?” 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu okre ślonego w zapytaniu.  
W przypadku zaoferowania ww. rozwi ązania w kolumnie 4 nale ży odwoła ć się do przedmiotowej 
odpowiedzi.  
 
Pytanie 9: „Punkt 18 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z sygnałem dźwiękowym dla wszystkich 

pobudzeń również wystymulowanych?” 
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu okre ślonego w zapytaniu.  
W przypadku zaoferowania ww. rozwi ązania w kolumnie 4 nale ży odwoła ć się do przedmiotowej 
odpowiedzi.  
 
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 07.11.2017 r.  do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 11.30 . 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

            


