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TAM-939/1-PN/103-2017       Rybnik, dnia 17.11.2017 r. 

 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Zakup aparatury medycznej: 
- Aparat do znieczulenia ogólnego z monitorem anest ezjologicznym i z wyposa żeniem - 1 szt.  

- Aparat do elektrochirurgii z wyposa żeniem – 1 szt. 
w ramach zadania inwestycyjnego 

 pn. „ Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ WSS nr 3 w Ryb niku ”  
 (zamówienie nr TAM-939-PN/103-2017) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.11.2017 r., pod nr nr 614987-N-2017 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 
poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1: „ Pytanie dotyczy punktu II SIWZ – Pakiet nr 1 

Czy Zamawiający ze względu na bardzo krótki termin dostawy wyrazi zgodę  wydłużenie 
 terminu  dostawy do 31.12.2017  i zmniejszy kary za opóźnienie w dostawie do poziomu 
przejętego w branży – tj.  0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień lub 
dopuści zaoferowanie sprzętu: aparat do znieczulenia, monitor podemonstracyjny 
wyprodukowany w 2017 r i używany jedynie do celów demonstracyjnych ? (Sprzęt będzie 
posiadał osprzęt fabrycznie nowy)” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący wydłu ża termin dostawy do dnia 23.12.2017 r. Pozostałe wa runki bez 
zmian. Z uwagi na powy ższe Zamawiaj ący modyfikuje tre ść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w pkt.2 rozdziału XI jak ni żej: 
„2. Kryterium „termin dostawy”: Sposób oceny oferty : liczba punktów uzyskanych przez dan ą 
ofert ę w kryterium „termin dostawy” ustalana jest na pods tawie zał ącznika 1 do oferty – 
„Formularz oferty” według informacji wykonawcy zawa rtej w tym formularzu zgodnie ze 
wskazan ą punktacj ą: 
- do 4 dni kalendarzowych – 20 pkt,  
- od 5 dni kalendarzowych do 23 grudnia 2017 r. – 0 pkt.” 
 
Pytanie 2: „ Pytanie dotyczy punktu 6 zał ącznika nr 1.2 do SIWZ – Pakiet nr 1 

Czy Zamawiający dopuści Zasilanie 230 V, 50 Hz oraz zasilanie awaryjne z wbudowanego 
akumulatora podtrzymujące prace aparatu w warunkach standardowych na ponad 90 min. 
przy w pełni naładowanym akumulatorze?” 
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Odpowied ź 2: Zamawiaj ący informuje, że opisane w pytaniu rozwi ązanie jest zgodne z zapisami 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i tym s amym spełnia wymogi zawarte w  
specyfikacji.  
 
Pytanie 3: „ Pytanie dotyczy punktów 11, 12,13 zał ącznika nr 1.2 do SIWZ – Pakiet nr 1 

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia jedynie z zasilaniem awaryjnym z 5 l butli 
O2 z uchwytem tylko do tej butli na tylnej ścianie aparatu oraz z wbudowanym reduktorem 
do butli O2 wyposażonej w przyłącze do aparatu i ze złączem zgodnym z PN ?”  

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  
 
Pytanie 4: „Zał ącznik nr 1.3 do SIWZ - WARUNKI GWARANCJI JAKO ŚCI I SERWISU 

Do punktu nr 8 – Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe 
zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. 
W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które 
zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone 
w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 
treści tego punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:  
>>Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o ilość dni 
wydłużającej się naprawy w stosunku do terminu na naprawę wynikającego z umowy<< ?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący wyra ża zgodę na zmian ę treści punktu 8 zał ącznika nr 1.3 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez  nadanie mu nast ępującej postaci:  
„Ka żda naprawa gwarancyjna powoduje przedłu żenie okresu gwarancji o ilo ść dni wydłu żającej 
się naprawy w stosunku do terminu na napraw ę wynikaj ącego z umowy, z zachowaniem 
terminów okre ślonych w cytowanym zał ączniku nr 1.3 oraz w umowie”. 
 
Pytanie 5: „Wzór umowy – Zał ącznik nr 3 do SIWZ  

par. 5 - W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na 
rynku wyrobów medycznych kara umowna wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu 
umowy za każdy dzień zwłoki oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do 
przyjętego w branży poziomu.” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wzoru umowy. 
 
Pytania od 6 do 8 dotycz ą  Pakietu nr 2 Aparat do elektrochirurgii z wyposa żeniem – 1 szt , 
 
Pytanie 6: „Dotyczy załącznik nr 1.3 Warunki Gwarancji pkt. 4 

Prosimy o dopuszczenie możliwości naprawy urządzenia do 21 dni w przypadku gdy 
naprawa będzie wymagała ściągnięcia lub naprawy uszkodzonego elementu poza granicami 
Polski.” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie.  
 
Pytanie 7: „Dotyczy załącznik nr 1.3 Warunki Gwarancji pkt. 4 

Prosimy o informację czy w przypadku gdy Wykonawca dostarczy zamiennie na czas 
naprawy analogiczny element dostawy to termin usunięcia usterki może zostać przekroczony 
bez negatywnych skutków dla Wykonawcy.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący informuje, że w przypadku gdy Wykonawca dostarczy zamiennie na 
czas naprawy analogiczny element dostawy to termin usuni ęcia usterki mo że zostać 
przekroczony bez negatywnych skutków dla Wykonawcy,  przy zachowaniu terminów opisanych 
w pkt 5 zał ącznika nr 1.3. 

 
Pytanie 8: „Dotyczy załącznik nr 1.3 Warunki Gwarancji pkt. 9 

Prosimy o rozszerzenie zapisu że wymóg nie dotyczy zużywalnego wyposażenia jakim jest 
włącznik nożny który stanowi element wyposażenia i na który producent udziela 12m-cy 
gwarancji” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie.  

 



 

strona 3 z 4 

Pytania od 9 do 13 dotycza przedmiotu zamówienia  - Załącznik nr 1.2 - SPECYFIKACJA TECHNI-
CZNA - Aparat do znieczulenia ogólnego z monitorem anestezjologicznym i z wyposa żeniem – 1 
sztuka. 
 
Pytanie 9:  „Ad. IV. RESPIRATOR ANESTETYCZNY Z WYŚWIETLACZEM pkt. 4. 

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania zapewniający wentylację awaryjną 
w trybach z wyzwalaniem oddechu przez pacjenta, który nie posiada funkcji podania na 
żądanie jednego dodatkowego oddechu?”  

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  
 
Pytanie 10:  „Ad. VII. MONITOR ANESTEZJOLOGICZNY pkt. 6. 

Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w kolorowy ekran dotykowy, typu TFT 
aktywna matryca, przekątna ekranu 12,1”, rozdzielczość obrazu rozdzielczość 800 x 600 
pikseli?”  

Odpowied ź 10: 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 11:  „Ad. VIII PARAMETRY MONITOROWANE pkt. 14 ÷20. 

Czy Zamawiający dopuści pomiar i obrazowanie parametrów opisanych w punktach od 14 do 
20 w aparacie do znieczulania zamiast w monitorze anestezjologicznym ?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie okre ślone w zapytaniu.  
W przypadku zaoferowania ww. rozwi ązania w kolumnie 4 nale ży odwoła ć się do przedmiotowej 
odpowiedzi.  
 
Pytanie 12:  „Ad. VIII PARAMETRY MONITOROWANE pkt. 21. 

Czy Zamawiający dopuści równorzędne rozwiązanie pomiaru głębokości znieczulania 
metodą BIS?” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza rozwi ązania wskazanego w pytaniu.  
 
Pytanie 13:  „Ad. VIII PARAMETRY MONITOROWANE pkt. 59. 

Czy Zamawiający dopuści równorzędne rozwiązanie w postaci prezentacji graficznej bilansu 
znieczulania w postaci wykresu BOA obrazującego stanu znieczulenia pacjenta w czasie 
rzeczywistym z aspektu sedacji, zwiotczenia i analgezji w postaci wykresu trójramiennego?”  

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza rozwi ązania wskazanego w pytaniu.  
 
Pytania od 14 do 17 DOTYCZ ĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 1.3 – WARUNKI GWARANCJI JAKO ŚCI I 
SERWISU 

Pytanie 14:  „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 14: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia. 
 
Pytanie 15:  „dotyczy pkt. 5 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu 

zastępczego na czas naprawy.” 
Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia. 
 
Pytanie 16:  „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 naprawach 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 
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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 16: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia. 
 
Pytanie 17:  „Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje 

przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) 
akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także 
wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szcze-
gólności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia 
gwarancji?Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe 
skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest 
możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – 
teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia. 
 
Pytanie 18 oraz 19 Dotyczy wzoru umowy  
Pytanie 18:  „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 1 % 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 dla danego pakietu za każdy dzień opóźnienia<<?” 

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wzoru umowy. 
 
Pytanie 19:  „Dot. § 5 ust. 1 ppkt b,c) Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych 

do 0,2% wartości brutto sprzętu, którego opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia.” 
Odpowied ź 19: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów wzoru umowy. 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert do dnia 21.11.2017 r. do godziny 11 .00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym 
dniu o godzinie 11.30.  

 
 

 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

      


