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TAM-225/1-PN/15-2016       Rybnik, dnia 20.04.2016 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy części i wyposażenia do aparatów i urządzeń medycznych 
(zamówienie nr TAM-225-PN/15-2016) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 13.04.2016 r., pod nr 86648 - 2016 

 
W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela następujących 

odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 
Pytanie 1: „( Pakiet 11, 15 ) 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyłącznie oryginalnych wyrobów producenta, 
( aktualnie firmy Philips, dawne Hewlett Packard) ? 

Odpowiedź 1: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, niż wskazane w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami punktu 
II specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuszcza zaoferowanie asortymentu 
równoważnego z opisanym w formularzu cenowym, przez który zamawiający rozumie 
asortyment zapewniający pełną współpracę i zachowanie wszystkich funkcji urządzenia 
zamawiającego (kompatybilność). Zamawiający wskazuje jednocześnie na wymagania 
określone w punkcie III.b.1.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 2: „Dotyczy: Pakiet 25 -  Wtyki do punktów poboru gazów medycznych 

Czy Zamawiający dopuści wtyki równoważne pod względem parametrów technicznych, 
w których zamiast plastikowej osłony z uchwytem jest zastosowana obudowa 
z anodowanego aluminium z pochwytem? Proponowane rozwiązanie jest trwalsze 
i odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne.” 

 
Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu, pod warunkiem, że zaoferowany asortyment jest równoważny opisanemu w formularzu 
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cenowym, z zastrzeżeniem zachowania pozostałych parametrów określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 3: „pakiet nr 8 

Informujemy, iż oryginalne pojemniki absorbera wielorazowego użytku do aparatów firmy 
Datex – Ohmeda nie są już produkowane, producent ma swej ofercie tylko pojemniki 
jednorazowego użytku.  Czy w związku z tym Zamawiający dopuści zaoferowanie 
pojemników jednorazowych nr kat. 427002100 (dołączamy ulotkę). Pojemniki te dostępne 
są w opakowaniach po 10 sztuk. 

Odpowiedź 3: Zamawiający nie zmienia wymagań pierwotnie określonych w specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia.  
 
Pytanie 4: „SIWZ, pakiet nr 9 

Informujemy, iż prawidłowy numer katalogowy komory pomiarowej NIBP to: 888240-HEL. 
W związku z tym prosimy o zmianę numeru katalogowego w pakiecie 9..” 

Odpowiedź 4: Zamawiający modyfikuje formularz cenowy dla pakietu nr 9 w zakresie 
wskazanego numeru katalogowego, którego właściwe oznaczenie to: 888240-HEL. Niniejszą 
zmianę należy nanieść w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment” dla przedmiotowego 
pakietu. 
 

Pytanie 5: „Dotyczy: wzór umowy, par. 1 ust. 4 
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: >>Zamawiający zastrzega sobie prawo 
realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz 
do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym o maksymalnie 20% 
wartości umowy, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części i nie stwarza po 
stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych<<.” 

Odpowiedź 5: Zamawiający wprowadza następującą modyfikację nadając nowe brzmienie 
dla § 1 ust. 4: „Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień na towar 
w ilościach uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia 
w zakresie rzeczowym i ilościowym. Ograniczenie do 80% przedmiotu umowy nie stanowi 
odstąpienia od umowy nawet w części i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek 
roszczeń, w tym odszkodowawczych”. 
 
Pytanie 6: „Dotyczy: wzór umowy, par. 5 ust. 1 

Prosimy o zmianę kar umownych na >>0,2 % przedmiotu zamówienia dostarczonego ze 
zwłoką<<” 

Odpowiedź 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
 
Pytanie 7: „Dotyczy: wzór umowy, par. 5 ust. 2 

Prosimy Zamawiającego o dodanie do punktu pierwszego informacji, że kara 10% 
niezrealizowanej części umowy dotyczy również pakietów 8, 22 i 24.” 

Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
 
Pytanie 8: „Dotyczy: wzór umowy, par. 10 ust. 1 

Wnosimy o zmianę ww. zapisu na: >>Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności 
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody 
Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 
15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego 
zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, 
Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. 
a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako 
nieistniejące<<.” 

Odpowiedź 8: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. 
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Pytanie 9: „Wnosimy o dodanie do §10 ust. 2 punkt czwarty wzoru umowy zdania/ustępu 
w następującym brzemieniu: >>Powyższy zapis nie wyłącza możliwości upoważnienia 
przez Wykonawcę pełnomocnika prawnego (adwokata, Radcy prawnego) do reprezentacji 
i podejmowania działań w jego imieniu<<. Zapis §10 ust. 2 punkt 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 przywoływanego zapisu może 
być powodem nieuzasadnionego wyłączenia możliwości reprezentacji Wykonawców 
przez powołanych przez nich pełnomocników prawnych.” 

Odpowiedź 9: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy. Zamawiający ponadto wyjaśnia, że ww. postanowienie § 10 wzoru umowy nie 
dotyczy pełnomocników prawnych, a upoważnienia dla firm. 
 
Pytanie 10: „Wnosimy o wykreślenie zapisów §10 ust. 4. 

Uchybienie Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny 
być podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać 
w kategoriach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są 
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i mogą być postrzegane jako 
nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów.” 

Odpowiedź 10: Zamawiający modyfikuje zapis § 10 poprzez wprowadzenie w ww. paragrafie 
ustępu 5 o następującym brzmieniu: 
„Zamawiający nie będzie uprawniony do nałożenia kar umownych, o których mowa w ust. 4 
powyżej, jeżeli Wykonawca łącznie: wystąpi o zgodę Zamawiającego oraz Zamawiający 
popadnie w zwłokę z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy przekraczającą 30 dni.” 
 
Pytanie 11: „Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści kompletny kabel EKG tylko z 3 odprowadzeniami, 
spełniającymi pozostałe wymagania?” 

Odpowiedź 11: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o charakterystyce 
opisanej w pytaniu. 
 
Pytanie 12: „Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1 

Czy Zamawiający wymaga nowszej wersji akumulatora 1,9 Ah?” 
Odpowiedź 12: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, niż wskazane w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami punktu 
II specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuszcza zaoferowanie asortymentu 
równoważnego z opisanym w formularzu cenowym, przez który zamawiający rozumie 
asortyment zapewniający pełną współpracę i zachowanie wszystkich funkcji urządzenia 
zamawiającego (kompatybilność). Zamawiający wskazuje jednocześnie na wymagania 
określone w punkcie III.b.1.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 13:  „Dotyczy pakietu nr 10 poz. 4 

Czy Zamawiający wymaga nowszej wersji akumulatora 5 Ah?” 
Odpowiedź 13: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, niż wskazane w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami punktu 
II specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuszcza zaoferowanie asortymentu 
równoważnego z opisanym w formularzu cenowym, przez który zamawiający rozumie 
asortyment zapewniający pełną współpracę i zachowanie wszystkich funkcji urządzenia 
zamawiającego (kompatybilność). Zamawiający wskazuje jednocześnie na wymagania 
określone w punkcie III.b.1.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 14: „Dotyczy pakietu nr 10 poz. 5 

Czy Zamawiający wymaga akumulatora o napięciu 3,6 V pasującej do modelu 
wymienionego w w/w pozycji?” 

Odpowiedź 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu, pod warunkiem, że zaoferowany asortyment jest równoważny opisanemu w formularzu 
cenowym, z zastrzeżeniem zachowania pozostałych parametrów określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
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Pytanie 15: „Dotyczy pakietu nr 10 poz. 5 
Prosimy o podanie modelu oftalmoskopu, z którym ma być kompatybilny akumulator.” 

Odpowiedź 15: Zamawiający informuje, że we wskazanej pozycji formularza cenowego 
akumulator musi być kompatybilny z oftalmoskopem Skaneateles Falls NY USA REF 11710. 

 
Pytanie 16: „Dotyczy pakietu nr 10 poz. 2, 6 

Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli Zamawiającemu 
uzyskanie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.” 

Odpowiedź 16: Zamawiający nie przewiduje wydzielania poszczególnych pozycji z pakietów 
w trakcie prowadzonej procedury przetargowej. 
 
Pytanie 17: „Pakiet 1 Poz. 1, 2 

Czy Zamawiający dopuści zamienniki oryginalnych czujników, spełniające wymagania 
SIWZ, o bardzo korzystnym stosunku jakości do ceny, z powodzeniem wykorzystywane 
obecnie w wielu szpitalach?” 

Odpowiedź 17: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami punktu II specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia dopuszcza zaoferowanie asortymentu równoważnego z opisa-
nym w formularzu cenowym, przez który zamawiający rozumie asortyment zapewniający pełną 
współpracę i zachowanie wszystkich funkcji urządzenia zamawiającego (kompatybilność). 
Zamawiający wskazuje jednocześnie na wymagania określone w punkcie III.b.1.5 specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 18: „Pakiet 1 Poz. 2,  

Czy Zamawiający dopuści czujnik saturacji, jak na zdjęciu poniżej? 
 

” 
Odpowiedź 18: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu, pod warunkiem, że zaoferowany asortyment jest równoważny opisanemu w formularzu 
cenowym, z zastrzeżeniem zachowania pozostałych parametrów określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 19: „Pakiet 2 Poz. 1 

Prosimy o podanie nr katalogowego oryginalnego lub obecnie używanego czujnika.” 
Odpowiedź 19: Zamawiający informuje, że obecnie dysponuje czujnikiem produkcji 
S&W Medico Teknik o numerze 9000-10-07308. 
 
Pytanie 20: „Pakiet 2 Poz. 2s 

Prosimy o podanie nr katalogowego oryginalnego lub obecnie używanego kabla.” 
Odpowiedź 20: Zamawiający informuje, że obecnie dysponuje czujnikiem produkcji S&W 
Medico Teknik o numerze 59831-0. 
 
Pytanie 21: „Pakiet 22 Poz. 1 

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 25-35 cm lub mankietów w rozmiarze 
27-35 cm” 

Odpowiedź 21: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w powyższym 
pytaniu, pod warunkiem, że zaoferowany asortyment jest równoważny opisanemu w formularzu 
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cenowym, z zastrzeżeniem zachowania pozostałych parametrów określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Pytanie 22: „Pakiet 22 Poz. 2 

Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 34-47 cm lub mankietów w rozmiarze 
44-53 cm.” 

Odpowiedź 22: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu o charakterystyce 
opisanej w pytaniu. 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin 

składania ofert ustalony do dnia 22.04.2016 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30. 

 
Załączniki: 

1. Ulotka dostarczona przez wykonawcę (dotyczy pytania nr 3) 
 
 
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa.  

 
 
 
 

 
 


