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Bochnia, dn. 20.06.2022 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-17/2022 
 

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  

ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego do Diagnostyki obrazowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej  
 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana 
dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

1. Treść pytania: dotyczy Pozostałe wymagania pkt. 10, Dotyczy parametru: „Możliwość rozbudowy o Elastografię 
typu Statyczną i Dynamiczną dedykowaną do badań piersi, tarczycy i wątroby” Czy Zamawiający zmieni istniejący 

zapis na wymóg alternatywny tj.: Możliwość rozbudowy o Elastografię typu Statyczną i Dynamiczną dedykowaną 
do badań piersi, tarczycy i wątroby lub możliwość rozbudowy o elastografię uciskową typu STRAIN wraz ze 

wskaźnikiem Strain Ratio dostępną na zaoferowanej głowicy liniowej 3-14 MHz, 256 elementów, szerokość skanu 

50 mm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jako wymóg alternatywny możliwość rozbudowy o elastografię 
uciskową typu STRAIN wraz ze wskaźnikiem Strain Ratio dostępną na zaoferowanej głowicy liniowej 3-
14 MHz, 256 elementów, szerokość skanu 50 mm 
 

2. Treść pytania: dotyczy Funkcje użytkowe pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści aparat usg bez fabrycznego 

oprogramowania do badań śródoperacyjnych? Presety specjalistyczne mogą zostać stworzone za życzenie 

Zamawiającego przez aplikanta producenta. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

3. Treść pytania: dotyczy Głowice ultrasonograficzne pkt. 2,4. Czy Zamawiający dopuści aparat usg z głowicą liniową 

typu hockey min. 120 elementów, szerokość skanu max. 27 mm pracującą w zakresie 3-16MHz(wymagana w 

pkt.4) oraz głowicę liniową z szerokością skanu 50 mm min. 256 elementów pracującą w zakresie 3-14MHz 
(wymagana w pkt.2)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

4. Treść pytania: dotyczy Głowice ultrasonograficzne pkt.5. Czy w związku z wymogiem 1 szt. Głowicy sektorowej, 

Zamawiający będzie wymagał aby, minimum jeden z dostarczonych aparatów wyposażony był w oprogramowanie 
kardiologiczne: Doppler Fali Ciągłej, Pomiary kardiologiczne, Oprogramowanie Strain, Oprogramowanie Stress Echo 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w SWZ wymaga oprogramowania 
kardiologicznego na wszystkich aparatach, jednocześnie informuje, że dodatkowo będzie wymagał 
przynajmniej na jednym aparacie Doppler Fali Ciągłej, oraz Oprogramowanie typu Strain 
i Oprogramowanie Stress Echo lub ich odpowiedniki zgodnie z aktualnym nazewnictwem producenta   
 

5. Treść pytania: Dotyczy Pakiet nr 2 Pkt 98 „Nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego 
istotnej naprawy, albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu 
Cywilnego. Prosimy o wykreślenie tego punktu w całości - interes zamawiającego jest chroniony za pomocą kar za 
niewywiązanie się z naprawy gwarancyjnej w terminie. Alternatywnie prosimy o zmianę zapisu na "(...) albo 

dostarczenia wolnego od wad modułu aparatu RTG (stół, stojak płucny, generator, kolumna lampy RTG, detektor 

cyfrowy) (...)". Konieczność wymiany całego aparatu który jest montowany stacjonarnie wydaje się niezasadna jeśli 
awarii ulegnie jeden z jego modułów dodatkowo znacząco podniesie koszt oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę zapisu w pkt 98 na nastepujący” Nastąpi 
ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy, albo dostarczenia 

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/
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wolnego od wad modułu aparatu RTG (stół, stojak płucny, generator, kolumna lampy RTG, detektor 
cyfrowy)  wolnego od wad  zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego”. 
 

6. Treść pytania: Pakiet nr 2 Pkt 115 Dokumentacja serwisowa w języku polskim lub angielskim, dokumentacja 
techniczna i/lub oprogramowanie serwisowe umożliwiające co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie 
drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie iż dostarczenie dokumentacji 

serwisowej i/lub oprogramowanie serwisowe umożliwiające co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie 
drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc. odbędzie się najpóźniej z dniem zakończenia gwarancji na aparat RTG. 
Ingerencja w urządzenie przez podmiot  nieautoryzowany przez producenta powoduje automatyczne zakończenie 
gwarancji fabrycznej. W interesie Zamawiającego jest niedopuszczenie do takiej sytuacji w czasie trwania 

gwarancji. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę zapisu w pkt 115 na następujący 
„Dokumentacja serwisowa w języku polskim, dokumentacja techniczna i/lub oprogramowanie 
serwisowe umożliwiające co najmniej diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, 
regulacji, kalibracji, etc. najpóźniej z dniem zakończenia gwarancji na aparat RTG.” 
 

7. Treść pytania: Pakiet nr 2 Ad 32. Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z zakresem ruchu lampy RTG względem 

osi pionowej w zakresie +/- 90°? Jest to zakres wystarczający do obsługi aparatu, a jego mniejszy od 

wymaganego zakres nie ma wpływu na możliwości diagnostyczne. Zakres obrotu 180 stopni byłby uzasadniony 
gdyby pracownia miała powierzchnię ok 40-50 m2 i umożliwiała wjazd pacjentem z łóżkiem z tyłu kolumny. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

8. Treść pytania: Pakiet nr 2 Ad 66. Czy Zamawiający dopuści aparat RTG posiadający metalowe listwy 
wzmacniające blat wzdłuż dłuższych krawędzi? Dzięki takiej konstrukcji aparat posiada większą wytrzymałość na 

uszkodzenia mechaniczne a ich konstrukcja nie utrudnia przemieszczania pacjenta ani dezynfekcji blatu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

9. Treść pytaia: Pakiet nr 2  Ad 93. Prosimy o wykreślenie tego punktu w całości. Demontowalne podnóżki są 
wykorzystywane najczęściej w aparatach telekomando i służą do zajmowania pozycji na stole przy blacie w pozycji 

+ lub - 90 stopni. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymaga podnóżka aby ułatwić dostęp osobom niepełnosprawnym 
położenie się na stole, jednocześnie informuje, że dopuszcza podnóżek nie montowany do aparatu. 
 

10. Treść pytania: Pakiet nr 2 Ad 121 Części parametrów wymaganych przez Zamawiające może nie znajdować się 

w instrukcji czy też w katalogu w wersji angielskiej/polskiej. Czy Zamawiający dopuści oświadczenie 

przedstawiciela producenta na rynku polskim?  
Odpowiedź:Zamawiajacy informuje, że wprowadził do punktu nr 121 natępujące zmiany 
„Dostarczenie wraz z aparatem dokumentów (w j. polskim) potwierdzających zgodność parametrów techniczno-
funkcjonalnych tj.: 

- najnowszej wersji instrukcji Obsługi (wersja elektroniczna)  
- katalogu producenta  

wraz z zaznaczeniem, że dany parametr jest spełniony (do każdej pozycji ze specyfikacji podać numer strony), 

W przypadku braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych  lub dokumentacji technicznej 
producenta itp. oferowanego sprzętu Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta lub autoryzowanego 

przedstawiciela aparatu za wyjątkiem pozycji nr 78. 
Jenocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisem w SWZ rozdz. II ust. II.8 pkt II.8.1 Pakiet nr 2 – pkt. 4) - 
INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH - wymaga dla pozycji 78 dostarczenia 
wraz z ofertą dokumentów potwierdzających zgodność parametrów techniczno-funkcjonalnych z kryteriami 
określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. Jednoczesnie informuje, że dokument dla pozycji 78 nie 
podlega uzupełnieniu w zakresie potwierdzenia zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w 
opisie kryteriów oceny ofert. 
 

11. Treść pytania: Pakiet nr 2  Ad 123. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku deklaracji 

producenta iż "Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, 

kolumna, generator, lampa RTG pochodzą od tego samego producenta" ? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta aparatu. W celu spełnienia wymogu 
należy dostarczyć przy odbiorze aparatu oryginał dokumentu wraz z jego tłumaczeniem. 
 

12. Treść pytania: Pakiet nr 2 Wnosimy o zmianę zapisów dotyczących ustawy o wyrobach medycznych – 
na aktualnie obowiązującą, tj. z  dnia 7 kwietnia 2022 roku. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ 
 

13. Treść pytania: Pakiet nr 2 Dot. realizacji - Prosimy o rezygnację z wymogu dostarczenia decyzji Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie pracowni oraz na stosowanie przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące aparatu oraz wynikające z zobowiązania 

wykonania prac adaptacyjnych konieczne do odbioru przez PWIS. Aparat RTG oraz pracownia wymaga zezwolenia 
na użytkowanie wydanego przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, jednak formalnie stroną 

wnioskującą do PWIS jest zgodnie z przepisami właściciel i użytkownik aparatu, a nie dostawca. Również 

dokumenty stanowiące załącznik do wniosku tylko w części dotyczą aparatu i są w gestii dostawcy sprzętu. 
Dodatkowo uzyskanie zgody na stosowanie medycznych procedur radiologicznych pozostaje zupełnie poza 

zakresem kompetencji dostawcy sprzętu. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z SWZ 

 

14. Treść pytania: dotyczy Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG 
z częstotliwością odświeżania obrazu 2D 1388 obrazów na sek.? Różnica między wartością oferowaną, a wymaganą 

jest tak niewielka, że nie wpłynie na jakość diagnostyki. Należy również zauważyć, że ustawienie tego parametru 
na poziomie wymaganych min. 2 000 obrazów/s nie daje możliwości pełnej diagnozy, ponieważ przy powyższym 

ustawieniu pole obrazowania jest tak zawężone, że nie dostarcza żadnych informacji klinicznych i jest wyłącznie 
tzw. Parametrem przetargowym. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

15. Treść pytania: dotyczy Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, który 

posiada głowicę convex pracującą w bardzo zbliżonym zakresie częstotliwości wynoszącym 1,3 – 5,7 MHz 
i spełniającą pozostałe wymagania? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

16. Treść pytania: dotyczy Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, który 

posiada głowicę liniową pracującą w zakresie częstotliwości wynoszącym  4,4 – 13,5 MHz, posiadającą dużo 
większą niż wymagana ilość kryształów tj. 192 elementy? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

17. Treść pytania: dotyczy Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG, który 

posiada głowicę liniową typu hockey pracującą w zakresie częstotliwości wynoszącej  5,4 – 13,5 MHz, posiadającą 
128 elementów? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

18. Treść pytania: dotyczy Pakiet nr 1 Ze względu na modułową budowę aparatów USG, uszkodzonych elementów / 

podzespołów nie naprawia się, lecz wymienia na nowe. Czy z uwagi na powyżej Zamawiający odstąpi od wymogu 
wymiany całego urządzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

19. Treść pytania: dotyczy Pakiet nr 1 - §5 ust. 16 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu 

do 4 dni roboczych? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

20. Treść pytania: dotyczy Pakiet nr 1 Zamawiający wymaga nowoczesnego, innowacyjnego aparatu USG, dlatego 

prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie wymagał aby aparat posiadał dwa niezależne spektra 
przepływu w czasie rzeczywistym? Możliwość równoczesnego pomiaru prędkości Dopplerowskiej z dwu 

niezależnych bramek znajduje zastosowanie przede wszystkim: 
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 w diagnostyce naczyniowej, do wiarygodnego porównania prędkości przed i za zwężeniem albo w zwężeniu 

i przed lub za zwężeniem, jak również do przedstawienia i porównania na tym samym obrazie widma przepływu 

w dwu różnych naczyniach (np. tętnica szyjna i kręgowa), 
 w badaniach położniczych, w diagnostyce arytmii płodowej umożliwia równoczesne wyznaczenie widma 

przepływu w dwu naczyniach płodu, nawet odległych od siebie i przebiegających w różnych osiach; najlepsze 

wyniki badania arytmii płodowej osiągnięto w równoczesnym badaniu widma przepływu w żyle wątrobowej 
i aorcie zstępującej, 

 w badaniach kardiologicznych, w których kombinacja Dopplera pulsacyjnego i Dopplera tkankowego w tym 

samym momencie czasu i na tym samym obrazie pozwala na najbardziej niezawodne wyznaczenie parametru 
E/E’, kluczowego w ocenie wydolności lewej komory serca. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe nie wymaga 

 
21. Treść pytania: Dotyczy punktu II.8.1) SWZ – Pakiet nr 2 – pkt. 3) - INFORMACJA O 

PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca w celu 
potwierdzenia, że oferowany wyrób spełnia wymagania przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych ma 

przekazać Deklaracje Zgodności oraz Certyfikaty CE dotyczące samego urządzenia (aparat RTG) czy też do jego 

wyposażenia dodatkowego wyspecyfikowanego w formularzu specyfikacji technicznej (np. konsola lekarska, 
monitory, detektor)? 

Odpowiedź: Zamawiajacy zgodnie z zapiem w SWZ wymaga dokumentów potwierdzających, 
że oferowany wyrób spełnia wymagania przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 
kwietnia 2022 roku oraz w aktach wykonawczych do niej, a także w obowiązujących przepisach Unii 
Europejskiej tj.: Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności CE, jednocześnie wyjaśnia, że Certyfikat CE lub 
Deklaracja Zgodności CE należy złożyć wraz z ofertą do każdego urządzenia / sprzętu 
wyspecyfikowanego w formularzu specyfikacji technicznej, jednocześnie informuje, że dopuszcza 
dostarczenie konsoli lekarskiej i monitorów nie bedące wyrobami medycznymi. 
 

22. Treść pytania: Dotyczy punktu II.8.1) SWZ – Pakiet nr 2 – pkt. 4) - INFORMACJA O 

PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH – zgodnie z rozmową z uwagi, że Zamawiający 

wymaga potwierdzenia tylko pkt 78 Czy Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia producenta lub 
autoryzowanego przedstawiciela potwierdzającego spełnienie wszystkich parametrów technicznych 

niewyszczególnionych w kartach katalogowych, ulotkach itd.? Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkową mnogość 
parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące  przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie 

parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym 

punkcie SWZ. Tak  sformułowane wymaganie może uniemożliwić złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia 
wymagań  technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych  

lub dokumentacji technicznej producenta itp. oferowanego sprzętu. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 
 

23. Treść pytania: Prosimy o wyjaśnienie czy Podwykonawca (nie będący podmiotem użyczającym zasób) jest badany 

w postępowaniu pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania ?  

Odpowiedź: Zamawiający, wyjaśnia, że zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w 

brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji 
objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 
dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, 

o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub 

b) niniejszego ustępu, 
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, 

w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości Zamówienia. W związku z powyższym należy wypełnić oświadczenie dotyczące 
PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA: 
[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% 
wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego 

przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.] – załącznik nr 2D 
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24. Treść pytania: Dotyczy punktu XV.4) SWZ Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z 

Wykonawcą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 78 
Kodeksu Cywilnego ? Lub też złożenie podpisu chociaż przez jedną ze stron podpisem kwalifikowanym. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 

25. Treść pytania: Dotyczy KARY UMOWNE § 4 ust. 6 Projektowane postanowienia umowy w sprawie 

Zamówienia publicznego Zadanie nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej 
wysokości kar umownych, których Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy do 30% kwoty netto wskazanej w 

§ 5 ust. 1, z uwagi na fakt, iż kara w wysokości 50 % jest drastycznie wysoka? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na nastepująca zmianę zapisów projektowanych postanowień 
umownych: „Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
w przypadku, gdy szkoda przewyższać będzie którąkolwiek z kar umownych zastrzeżonych powyżej. 

Maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może dochodzić na podstawie umowy wynosi 

30% kwoty netto wskazanej w § 5 ust. 1.” 
 

26. Treść pytania: Dotyczy WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI § 5 ust. 8 Projektowane 
postanowienia umowy w sprawie Zamówienia publicznego Zadanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści 

złożenie faktury VAT w formie elektronicznej i przesłanie jej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na nastepująca zmianę zapisów projektowanych postanowień 
umownych: 
8. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 

a. papierowej (oryginału); 

b. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 

9 listopada 2018 r.  
c. PDF na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail poczty elektronicznej: administracja@szpital-bochnia.pl 

 
27. Treść pytania: Dotyczy warunków udziału w postępowaniu pkt III.1.4) oraz pkt V.3). Wnosimy o 

wykreślenie zapisów w pkt V.3) tj. „ wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie 
określonym w pkt. III.1.4), wzór wykazu zawiera załącznik nr 2D do SWZ Ocena spełnienia tego warunku będzie 
dokonana na zasadzie formalnej spełnia/nie spełnia” Uzasadnienie: Zamawiający w pkt III.1.4 ) w zakresie 
zdolności technicznej i zawodowej nie postawił warunku w powyżej doprecyzowanym zakresie, który obliguje 

Wykonawcę do złożenia w pakiecie nr 2 wykazu osób.  
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że doszło do omyłki, jednocześnie informuje, że wykreśla zapis z 
SWZ, Rozdział V. Wykaz podmiotowych środków dowodowych pkt V.3) o wykazie osób. 
 

28. Treść pytania: dotyczące – Załącznika nr 1A do SWZ tj. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - 

Specyfikacja Techniczna  DETEKTOR pkt. 43 „Maksymalna waga detektora wraz z baterią max 3,5 
kg” Zamawiający w pkt. 35 wymaga dostarczenia dwóch detektorów. Czy zatem wymóg maksymalnej wagi 

dotyczy obu formatów? Jeśli tak to czy Zamawiający dopuści detektor, którego waga wraz baterią wynosi 3,7 kg? 
Różnica 0,2 kg jest minimalna.Proponowane rozwiązanie jest tożsame z rozwiązaniem posiadanym i użytkowanym 

przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby waga jednego detektora wraz z baterią wynosiła 3,7 kg. 
 

29. Treść pytania: dotyczące – Załącznika nr 1A do SWZ tj. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - 
Specyfikacja Techniczna  Czy Zamawiający będzie wymagał aby nowe detektory posiadały możliwość  

wymiennej pracy z posiadanym przez Zamawiającego aparatem RTG? W przypadku negatywnej odpowiedzi, czy 
Zamawiający wprowadzi proponowaną punktację? „Detektory w pełni kompatybilne z posiadanym przez 
Zamawiającego cyfrowym aparatem RTG. Możliwość zamiennej pracy, zamiany baterii.” – TAK – 20 pkt, NIE – 0 pkt 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 

mailto:administracja@szpital-bochnia.pl
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30. Treść pytania: dotyczące – Załącznika nr 1A do SWZ tj. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - 

Specyfikacja Techniczna  STÓŁ pkt. 65 „Stół kostny montowany na stałe z motorową regulacją  
wysokości – góra/dół w zakresie min. 30 cm” Czy Zamawiający dopuści stół z motorową regulacją w 

zakresie 28,5 cm? Różnica 1,5 cm jest minimalna. Proponowane rozwiązanie jest tożsame z rozwiązaniem 
posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

31. Treść pytania: dotyczące – Załącznika nr 1A do SWZ tj. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - 

Specyfikacja Techniczna STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIWYCH pkt.78 „Wykonanie badania typu 
STITCHING - tzw. kości długich (np. całego kręgosłupa, kończyn) w minimum 3 projekcjach 
łączonych  w jeden obraz.” i pkt. 79 „Specjalny statyw do pozycjonowania pacjenta w celu 
wykonania zdjęć kości długich.”Czy Zamawiający dopuści aparat bez opcji stitchingu i dedykowanego do niej 

statywu do pozycjonowania? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

32. Treść pytania: dotyczące – Załącznika nr 1A do SWZ tj. Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - 
Specyfikacja Techniczna  INNE WYMAGANIA pkt. 93 „Akcesoria – podnóżek który można 
demontować” Czy Zamawiający wyrazi zgodę za usunięcie zapisu? Postawiony wymóg charakteryzuje aparaty 

typu telekomando, w których stół ma możliwość pochylenia o 900 a pacjent skorzystania z podnóżka. W przypadku 
aparatu o standardowej konfiguracji wymóg jest bezzasadny. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.. 
 

33. Treść pytania: Dotyczące załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowne Par. 4 ust. 4 – prosimy 
o doprecyzowanie jakiego rodzaju inne naruszenia Zamawiający ma na myśli. Istnieje wiele różnych możliwości 

drobnych naruszeń, które nie powodują szkody po stronie Zamawiającego i ich objęcie karą umowną jest 

nieuzasadnione. Część z tych naruszeń może być nawet usunięta samodzielnie w drodze działania Zamawiającego 
(np. błędy w fakturze) 

Odpowiedź: Zamawiajacy wykreśla ust. 4 w Par. 4 projektowanych postanowieniach umownych 
 

34. Treść pytania: Dotyczące załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowne Par. 4 ust. 6 – wnosimy 

o zmniejszenie maksymalnego wymiaru kary umownej do 20%. 50% wartości zamówienia jest rażąco wysokie, a 
zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary. Pragniemy 

wskazać, że postanowienie zawierające rażąco wysoką karę może zostać uznane w przypadku sporu przed sądem 
za naruszające równość stron. W takiej sytuacji Zamawiający utraci całkowicie zabezpieczenie z tytułu kary 

umownej. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 25. 
 

35. Treść pytania: Dotyczące załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowne Par. 5 pkt 3 – nie 
można uzależniać płatności od podpisania protokołu bez zastrzeżeń. Prośba o dopisanie w postanowieniu: „bez 

zastrzeżeń istotnych”. Uzależnianie odbioru od braku jakichkolwiek wad jest sprzeczne z prawem o czym 
wielokrotnie wypowiedziały się sądy powszechne 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

36. Treść pytania: Dotyczące załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowne Par. 5 ust. 3 i 4 – 

Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia sprzętu tylko w przypadku istnienia wad istotnych. Prosimy o 
uzupełnienie postanowienia 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

37. Treść pytania: Dotyczące załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowne Par. 6 ust. 5 – 

Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia sprzętu tylko w przypadku istnienia wad istotnych. Prosimy o 
uzupełnienie postanowienia 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

38. Treść pytania: Dotyczące załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowne Par. 6 ust. 7 – 

postanowienie jest sprzeczne z przepisami o odbiorze zobowiązania oraz z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu 
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nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych zamawiający 

ma prawo do proporcjonalnego obniżenia wartości wynagrodzenia, nie ma natomiast prawa do odmowy wypłaty 
wynagrodzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. Jednoczesnie wyjaśnia, że przedmiotem niniejszego 
zamówienia nie są roboty budowlane czy wykonanie dzieła, a dostawa szprzętu. W tym kontekście 
przywołane kwestie związane z odbiorem tzw. wad nieistotnych są bezprzedmiotowe w toku 
niniejszego zamówienia. 
 

39. Treść pytania: Dotyczące załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowne Par. 6 ust. 8 – wnosimy 
o zmianę na ustawowy termin 14 dni w odniesieniu do rozpatrzenia reklamacji. Skrócenie terminu jest możliwe w 

zakresie czasu reakcji na zgłoszenie wady. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

40. Treść pytania: Dotyczące załącznika nr 3 – projektowane postanowienia umowne Par. 6 ust. 18 – 
Wnosimy o usunięcie tego postanowienia. Materiały eksploatacyjne obciążają użytkownika i zależne są od sposobu 

użytkowania. Brak jest danych na temat zamierzonego użytkowania aby wykonawca mógł ewentualnie oszacować 
wielkość zużycia materiałów eksploatacyjnych 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

41. Treść pytania:  Pytanie do Załącznik nr 1A do SWZ – Część 2 – pkt. 89 Czy Zamawiający będzie wymagał integracji 

desktopowej oferowanej stacji lekarskiej z systemem PACS będącego w posiadaniu Zamawiającego?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

42. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 1:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary 

umownej przewidzianej w § 3 ust. 1 umowy do kwoty stanowiącej równowartość 0,2% kwoty netto wskazanej w § 

4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki? Wykonawca wyjaśnia, że celem kar umownych jest „zmobilizowanie” Wykonawcy 
do terminowego i należytego wykonania umowy, a ich wysokość nie może prowadzić do nadmiernego wzbogacenia 

się Zamawiającego. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania 
zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po 

stronie Zamawiającego. Warto wskazać, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne, a tym samym interes Zamawiającego jest należycie 
zabezpieczony.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

43. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 1:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z 

§ 3 ust. 2 przewidującego karę umowną za nieprzekazanie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 2 ust. 
2 umowy? Wykonawca wskazuje, że zgodnie z § 2 ust. 5 umowy niedostarczenie dokumentów wraz ze sprzętem 

skutkować może zwrotem sprzętu, a w takiej sytuacji uznaje się że dostawa nie dostawa nie została zrealizowana 
w terminie. Tym samym w takiej sytuacji Zamawiającemu należy się kara umowna liczona na podstawie § 3 ust. 1 

umowy. Pozostawienie § 3 ust. 2 prowadziłoby do sytuacji podwójnego karania Wykonawcy za jedno przewinienie.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

44. Treść pytania: C Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 1:  zy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary 
umownej przewidzianej w § 3 ust. 3 umowy do kwoty stanowiącej równowartość 0,1% kwoty netto wskazanej w § 

4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki? Wykonawca wyjaśnia, że celem kar umownych jest „zmobilizowanie” Wykonawcy 
do terminowego i należytego wykonania umowy, a ich wysokość nie może prowadzić do nadmiernego wzbogacenia 

się Zamawiającego. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania 

zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po 
stronie Zamawiającego. Warto wskazać, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne, a tym samym interes Zamawiającego jest należycie 
zabezpieczony.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

45. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 1:   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 

3 ust. 4 umowy? Wykonawca wskazuje, że dostarczenie urządzenia zastępczego na czas naprawy powinno 
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stanowić uprawnienie Wykonawcy oraz okoliczność uprawniającą do odstąpienia przez Zamawiającego z naliczania 

kar określonych w § 3 ust. 3 umowy.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

46. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 1:   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie 

limitu kar określonego w § 3 ust. 5 umowy do kwoty stanowiącej równowartość 15% wynagrodzenia netto 

Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy? Zwracamy uwagę, że limitu kar ustalony na poziomie 50% może 
prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów 

Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą 
prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. 

Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łączną maksymalną wysokość kar umownych, których 

mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na 

poziomie 50% wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia. W związku z tym, 
proponujemy określenie limitu kar umownych do wysokości 15 % wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w 

§ 4 ust. 1 umowy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty.  
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25 
 

47. Treść pytania:  Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 1:  Pytanie do § 5 ust. 5 umowy: Czy Zamawiający 
wyrazi zgodę na wykreślenie z ust. 5 zwrotu „Zamawiający ma prawo wstrzymać się z dokonaniem zapłaty do 
czasu usunięcia wad lub dostarczenia Sprzętu wolnego od wad – w takim przypadku termin zapłaty, wskazany w 
§4 ust. 4 powyżej, rozpoczyna bieg od dnia usunięcia wad lub dostarczenia Sprzętu wolnego od wad.” Wykonawca 

wskazuje, że w przypadku odbioru przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, a Zamawiającemu 
uprawnienia z tytułu rękojmi. O ile zatem Zamawiający dokonuje odbioru (nawet mimo wad stwierdzonych podczas 

odbioru) , Wykonawcy przysługuje roszczenie o wynagrodzenie. Wstrzymanie płatności wynagrodzenia do czasu 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, pomimo dokonania odbioru, prowadzi do naruszenia zasady 
równowagi stron.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

48. Treść pytania:  Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 1:  Pytanie do § 5 ust. 9 umowy: Czy Zamawiający 

wykreśli z ust. 9 zwrot: „według wyboru Zamawiającego”? Wykonawca wskazuje, iż to Wykonawca powinien 
posiadać uprawnienie do wyboru sposobu usunięcia wad, najbardziej optymalnego dla danego rodzaju wady.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

49. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 1:  Pytanie do § 5 ust. 16 umowy: Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na następującą modyfikację ust. 16: „Wykonawca na okres przedłużającej się naprawy, może 
dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy, w takim przypadku, Zamawiający odstąpi od naliczania Wykonawcy 
kary umownej przewidzianej w § 3 ust. 3 umowy począwszy od dnia udostępnienia sprzętu zastępczego.”  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

50. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 1:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych bezpośrednio z podmiotem, który będzie instalował sprzęt 

oraz świadczył autoryzowany serwis gwarancyjny w przypadku, gdy podmiotem tym nie będzie Wykonawca? 
Wyjaśniamy, że w takiej sytuacji, Wykonawca nie będzie miał dostępu do danych osobowych przetwarzanych przy 

użyciu sprzętu.  
Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę pod warunkiem, że Wykonawca nie będzie miał dostępu do 
danych osobowych przetwarzanych przy użyciu sprzętu. 
 

51. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2:  1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 

3 ust. 1 umowy zdania drugiego o następującej treści: „W przypadku, gdy termin wykonania umowy wypadnie na 
dzień wolny od pracy, Strony uznają, wykonanie umowy nastąpi nie później niż w pierwszym dniu roboczym 
następującym po tym dniu.”  

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził następujące zmiany w § 3 ust. 1 umowy”Przedmiot Umowy zostanie 
zrealizowany w terminie do …. dni od podpisania Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania umowy wypadnie na 
dzień wolny od pracy, Strony uznają, wykonanie umowy nastąpi nie później niż w pierwszym dniu roboczym 
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następującym po tym dniu.” 
 

52. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2:  Czy Zamawiający odstąpi od wymogu uzyskania 

przez Wykonawcę zezwoleń umożliwiających rozpoczęcie udzielania świadczeń z wykorzystaniem Sprzętu? 
Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe złożenie wniosku o 

wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 4 ust. 1 tejże Ustawy albo zgłoszenia 

wykonywania tej działalności dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej. To jednostka organizacyjna będąca 
stroną postępowania o wydanie zezwolenia jest dysponentem większości dokumentów, których przedłożenie wraz 

z wnioskiem o wydanie zezwolenia jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. W ramach wykonanego zadania, 
Wykonawca dostarcza Zamawiającemu następującą dokumentację wymaganą do uzyskania zezwolenia:  

a) Projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji 
(zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji 

projektowej)  

b) Dokumentację techniczną aparatu  
c) Instrukcję obsługi aparatu  

d) Testy odbiorcze i specjalistyczne, pomiary dozymetryczne.  
Pozostałe dokumenty wymagane wnioskiem o wydanie zezwolenia stanowią dokumentację wewnętrzną Pracowni, 

która jest przygotowywana przez IOR Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

53. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą 
modyfikację § 3 ust. 5 lit. a: „demontażu oraz zutylizowania obecnie używanego aparatu RTG oraz przekazanie 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających prawidłową utylizację. Demontaż aparatu możliwy będzie w 
dogodnym dla Wykonawcy terminie począwszy od następnego dnia po podpisaniu Umowy po wcześniejszym 
Uzgodnieniu z Zamawiającym.”  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

54. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 3 
ust. 17 umowy względnie na jego modyfikację: „Niedostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 15 wraz ze 
Sprzętem skutkować może zwrotem go na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takiej sytuacji uważa się, skutkuje 
przyjęciem, że dostawa nie została zrealizowana w terminie, o którym mowa w ust 1, z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca.”  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

55. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary 

umownej przewidzianej w § 4 ust. 1 umowy do kwoty stanowiącej równowartość 0,2% kwoty netto wskazanej w § 
5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki? Wykonawca wyjaśnia, że celem kar umownych jest „zmobilizowanie” Wykonawcy 

do terminowego i należytego wykonania umowy, a ich wysokość nie może prowadzić do nadmiernego wzbogacenia 
się Zamawiającego. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania 

zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po 
stronie Zamawiającego. Warto wskazać, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne, a tym samym interes Zamawiającego jest należycie 

zabezpieczony.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

56. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z § 

4 ust. 2 przewidującego karę umowną za nieprzekazanie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 3 

ust.15 umowy? Wykonawca wskazuje, że zgodnie z § 3 ust. 17 umowy niedostarczenie dokumentów powoduje 
uznanie, że dostawa nie dostawa nie została zrealizowana w terminie. Tym samym w takiej sytuacji 

Zamawiającemu należy się kara umowna liczona na podstawie § 4 ust. 1 umowy. Pozostawienie § 4 ust. 2 
prowadziłoby do sytuacji podwójnego karania Wykonawcy za jedno przewinienie.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

57. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary 

umownej przewidzianej w § 4 ust. 3 umowy do kwoty stanowiącej równowartość 0,1% kwoty netto wskazanej w § 
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5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki? Wykonawca wyjaśnia, że celem kar umownych jest „zmobilizowanie” Wykonawcy 

do terminowego i należytego wykonania umowy, a ich wysokość nie może prowadzić do nadmiernego wzbogacenia 
się Zamawiającego. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania 

zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po 
stronie Zamawiającego. Warto wskazać, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne, a tym samym interes Zamawiającego jest należycie 

zabezpieczony.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ. 
 

58. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 

4 ust. 4 umowy z uwagi na fakt, że postanowienie to przewiduje karanie Wykonawcy za jakiekolwiek naruszenie 
postanowień umowy, a wartość kary jest jednakowa, jak w przypadku niewykonania umowy w terminie. 

Postanowienie ust. 4 uznać należy za przykład naruszenia zasady równowagi stron umowy.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr33 
 

59. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie limitu 
kar określonego w § 4 ust. 6 umowy do kwoty stanowiącej równowartość 15% wynagrodzenia netto Wykonawcy 

określonego w § 5 ust. 1 umowy? Zwracamy uwagę, że limitu kar ustalony na poziomie 50% może prowadzić do 

powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz 
należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do 

nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. Wskazać 
należy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, 

poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą 
dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na 

poziomie 50% wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia. W związku z tym, 

proponujemy określenie limitu kar umownych do wysokości 15 % wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w 
§ 5 ust. 1 umowy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25 
 

60. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 

4 ust. 7 umowy?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

61. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 6 

ust. 7 umowy? Wyjaśniamy, że w przypadku odbioru przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, 

a Zamawiającemu uprawnienia z tytułu rękojmi. O ile zatem Zamawiający dokonuje odbioru (nawet mimo wad 
stwierdzonych podczas odbioru), Wykonawcy przysługuje roszczenie o wynagrodzenie. Wstrzymanie płatności 

wynagrodzenia do czasu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, pomimo dokonania odbioru, prowadzi do 
naruszenia zasady równowagi stron.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

62. Treść pytania: Pytania do załącznika nr 3 do SWZ, Zadanie nr 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych bezpośrednio z podmiotem, który będzie instalował sprzęt 
oraz świadczył autoryzowany serwis gwarancyjny w przypadku, gdy podmiotem tym nie będzie Wykonawca? 

Wyjaśniamy, że w takiej sytuacji, Wykonawca nie będzie miał dostępu do danych osobowych przetwarzanych przy 
użyciu sprzętu.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 51 
 

63. Treść pytania: W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Załącznik 1A, w punkcie 82, Zamawiający określił 

wymagania: „Stacja wyposażona w trzy monitory w tym 2 monitory monochromatyczne pracujące w układzie 
pionowym, w standardzie DICOM, stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta, 
o rozdzielczości min. 2 MP, przekątna ekranu lub pola obrazowego min. 47,5 cm, minimalna luminancja: 400 
cd/m2; minimalny kontrast: 400/1, posiadające kalibrację sprzętową DICOM (wbudowany kalibrator 
nieograniczający pola widzenia)). Trzeci monitor kolorowy o przekątnej min 21”, służący do opisu badania.” W 

związku z tym, że większość wiodących producentów monitorów medycznych rezygnuje już z produkcji monitorów 
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monochromatycznych 2MP, prosimy o dopuszczenie monitorów kolorowych dostosowanych do prezentacji obrazów 

monochromatycznych ( zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego 
stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej - Załącznik 1 paragraf I 

punkt 5: „Monitory stosowane na stacjach opisowych radiologii klasycznej muszą mieć pola obrazowania 
dostosowane do prezentacji monochromatycznej i zapewniać, że uzyskiwana na nich krzywa kalibracji nie może 
odbiegać o więcej niż 10% od krzywej DICOM” ) Zaoferowane monitory będą spełniały wszystkie pozostałe 

wymagania specyfikacji.  
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza dostraczenie monitorów kolorowych z opcją wyświetlania obrazów 
monochromatytcznych spełniających wszystkie wymagania które są zawarte w aktualnym 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej 
 

64. Treść pytania: Specyfikacja Warunków Zamówienia, Załącznik 1A, części IV - Szczegółowe wymagania dotyczące 

gwarancji przedmiotu zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, że punkty od 102 do 108 odnoszą się do aparatu i nie 
dotyczą stacji diagnostycznej wraz z UPS  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że punkty od 102, 103, 104, 105, 106, 107 dotyczą również stacji 
diagnostycznej wraz z UPS. Jednoczesnie Zamawiajacy dopuszca dla punktu 104 min. 3 lata 
dostępności na części zamienne.  
 

65. Treść pytania: Specyfikacja Warunków Zamówienia, Załącznik 1A, części V - Pozostałe wymagania dotyczące 

przedmiotu zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, że punkty 113, 114, 115, 124 odnoszą się do aparatu RTG i nie 
dotyczą stacji diagnostycznej wraz z UPS 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że punkty 113 i 124 dotyczą również stacji diagnostycznej wraz 
z UPS. 
 

66. Treść pytania: W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Załącznik 1A Zamawiający określił wymagania: w punkcie 
62: „Integracja oferowanej konsoli technika/apartu z systemem PACS będącego w posiadaniu Zamawiającego 
(Dostawca systemu firma Alteris S.A. - wymagany zakup nowej licencji).” natomiast w punkcie 89: „Integracja 
oferowanej stacji lekarskiej z systemem PACS będącego w posiadaniu Zamawiającego (Dostawca systemu firma 
Alteris S.A.- wymagany zakup nowej licencji).” Prosimy Zamawiającego o wystąpienie do firmy Alteris z zapytaniem 

o koszt zakupu niezbędnych licencji i wykonania niezbędnych prac dla spełnienia powyższych zapisów SIWZ oraz o 
upublicznienie otrzymanej oferty. Oferta którą otrzyma szpital, będzie podstawą do kalkulacji cen dla wszystkich 

oferentów chcących wziąć udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji zapisanej w PZP. W ten 
sposób unikniemy ewentualnego preferowania oferentów przez firmę obsługującą system PACS.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

67. Treść pytania: W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Załącznik 1A, w punkcie 47, Zamawiający określił 

wymagania: Klasa ochrony detektora min. IPX3  Prosimy o dopuszczenie detektorów o klasie ochrony IP55  
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza powyższe. 
 

68. Treść pytania: W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Załącznik 1A, w punkcie 13 i 14 Zamawiający określił 

wymagania małe ognisko – max 0.6 [mm] oraz duże ognisko – max. 1.2 [mm] Prosimy o dopuszczenie lampy RTG 

z ogniskami 0,6 mm oraz 1 mm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

69. Treść pytania:  Zadanie nr 1 – Aparaty USG  Dot. Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ  Czy 

Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta współpracujący z głowicą liniową z 

zakresem częstotliwości pracy 3-12 MHz i 192 elementami ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych 
w SWZ.  
 

70. Treść pytania:  Zadanie nr 1 – Aparaty USG  Dot. Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ  Czy 
Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta współpracujący z głowicą liniową 

typu hockey z zakresem częstotliwości pracy 4-15 MHz i 168 elementami?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych 
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w SWZ.  
 

71. Treść pytania:  Zadanie nr 1 – Aparaty USG  Dot. Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ  Czy 

Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta współpracujący z głowicą 
sektorową posiadającą 64 elementy?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych 
w SWZ.  
 

72. Treść pytania:  Zadanie nr 1 – Aparaty USG  Dot. Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ  Czy 
Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta posiadający możliwość rozbudowy 

o głowicę rektalną 128 elementową? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych 
w SWZ.  
 

73. Treść pytania:  Dotyczy: Załącznika nr 1A do SWZ, Aparat RTG, Diagnostyczna konsola lekarska, pkt. 

82 W związku z tym, że większość wiodących producentów monitorów medycznych nie produkuje już monitorów 
monochromatycznych 2MP prosimy o dopuszczenie monitorów kolorowych wyświetlających obrazy 

monochromatyczne. Zaoferowane monitory spełnią wszystkie pozostałe wymagania specyfikacji. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63 
 

74. Treść pytania:  Dotyczy: Załącznika nr 1A do SWZ, Aparat RTG, Diagnostyczna konsola lekarska, pkt. 
89 Prosimy aby Zamawiający w ramach wyrównania szans wykonawców i zachowania zasad uczciwej konkurencji 

podał do wiadomości wszystkich oferentów koszty integracji urządzenia ze wskazanym systemem informatycznym 
PACS firmy Alteris S.A.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

75. Treść pytania:  Dotyczy: Załącznika nr 1A do SWZ, Aparat RTG, Diagnostyczna konsola lekarska, pkt. 

89 Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne z podłączeniem do Alteris, dostarczenia 
dedykowanego systemu  PACS do oferowanego aparatu RTG z przeglądarką referencyjną bez limitu użytkowników 

oraz przeglądarką medyczną w klasie IIb dla RTG o poniższych parametrach: 

  System archiwizacji danych obrazowych PACS 

  Licencja systemu PACS umożliwiająca podłączenie 1 aparatu RTG 

  System nie ogranicza ilości archiwizowanych badań.  

  System nie wymaga instalacji, działa w oparciu o  przeglądarkę internetową, min. FireFox ESR. 

  System działa w oparciu o architekturę 64-bitową. 

  System obsługuje macierze o nieograniczonej pojemności bez zakupu dodatkowej licencji. 

  
System umożliwia automatyczną archiwizację oraz komunikację z urządzeniami i stacjami 

diagnostycznymi w standardzie DICOM 3.0. 

  

System daje możliwość współpracy z następującymi urządzeniami archiwizującymi dane: 
Archiwizacja on-line: Macierz dyskowa RAID – urządzenie typu NAS, możliwość swobodnego 

rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu NAS. 

  

Dla każdego urządzenia DICOM istnieje możliwość przypisania następujących własności:                                                                                             

 nazwa (AETitle)  
 IP 

 Port 
 Opis 

  

Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg kryteriów:  

 nazwisko i imię pacjenta 
 ID pacjenta 

 data urodzenia pacjenta 

 numer badania 
 rodzaj badania 

 data wykonania 
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  Możliwość otwarcia wybranego badania w przeglądarce DICOM.  

  
Możliwość nagrania badania na płytę DVD lub CD (obrazy w standardzie DICOM + przeglądarka 

DICOM) 

  
System zarządzania użytkownikami, obejmujący ich role i uprawnienia do poszczególnych 

funkcjonalności oraz do danych przechowywanych w systemie. 

  Formatka wyszukiwania badań wg zdefiniowanych kryteriów. 

  Formatka prezentacji szczegółów wyszukanego badania. 

  
Mechanizm konfiguracji archiwów w zakresie odczytu i zapisu dla uprawnionych węzłów 
komunikacyjnych. 

  

Mechanizm konfiguracji węzłów uprawnionych do realizacji transmisji danych z/do systemu 

PACS w oparciu o protokoły DICOM, z uwzględnieniem elementów wg których może zostać 
zrealizowane wyszukiwanie:  

 Study Date  
 Series Date  

 Acquisition Date 

 Content Date  
 Accession Number  

 Modality – Manufacturer  
 Institution Name  

 Station Name  

 Study Description  
 Series Description  

 Operators’ Name  
 Patient’s Name   

 Patient ID  
 Patient’s Birth Date  

 Patient’s Sex  

 Patient’s Age   
 Additional Patient History  

 Study Instance UID  
 Series Instance UID  

 Study ID  

 Series Number 
 Acquisition Number 

 Instance Number 

  

Mechanizmy auto-routingu pozwalające na automatyczne wykonanie operacji: 
Przeniesienia badania na archiwum znajdujące się na zewnętrznym systemie PACS lub   stacje 

diagnostyczne według reguł opartych o tagi DICOM 

  Formatka zamiany wartości przechowywanych w nagłówkach DICOM. 

  Wsparcie dla obsługi WADO (Web Access Dicom Objects). 

  

Referencyjna przeglądarka obrazów DIACOM dostępna on-line/web bez limitu użytkowników o 

minimalnych funkcjonalnościach: 
Lista serii wraz z miniaturkami z możliwością przełączania pomiędzy seriami 

 Manipulowanie zdjęciem: 

o Ustawianie kontrastu/jasności 
o Obrót 

o Obrót w lewo/ w prawo 
o Przerzucenie w poziomie/pionie 

o Przeciąganie 

o Powiększanie 
o Pokazuje/ukrywa obrys naniesiony na zdjęcie 

 Przewijanie instancji serii  

 Powrót 
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Licencja pływająca, bezterminowa oprogramowania diagnostycznego zainstalowana na serwerze 

PACS i  w pełni zintegrowana z systemem PACS, umożliwiająca opisywanie badań 

rentgenowskich dla min. 2 (dwóch) jednocześnie zalogowanych użytkowników o parametrach: 

  

Oprogramowanie diagnostyczne dedykowane do przeglądania badań min. CR, CT, DX, ECG, ES, 

IO, MG, MR, NM, OT, PX, RF, RG, SC, US, XA, XC, OP, PT, posiadające certyfikat CE w klasie 

medycznej min. IIb.  

  Możliwość zapisywania i eksportowania obrazów w formacie DICOM, JPEG, MPEG4 oraz TIFF.  

  
Możliwość wyświetlenia i porównywania jednocześnie co najmniej 12 badań na min. 3 
monitorach.  

  

Narzędzia do manipulacji obrazem:  

− Jasność/kontrast;  
− Powiększenie;  

− Obrót;  
− Przesuwanie;  

− Powiększenie powierzchni;  

− Oryginalny rozmiar obrazu i cały obraz  

  

Przyrządy pomiarowe:  
− Gęstość (HU);  

− Dystans;  
− Kąt;  

− Polilinia;  
− Długość krzywej;  

− Obwód;  

− Powierzchnia;  
− Objętość;  

− kąt Cobba;  
− VTI  

  

Pomiary EKG:  

− Długość fragmentu w sekundach  
− mV, obliczanie tętna  

− Interwały osi QT, RR, QTc i QRS  

− porównanie EKG  

  
Musi umożliwiać interpretację kolorów za pomocą tablic przejść wartości użytecznych (VOI 
LUT).  

  Możliwość kalibracji pomiarów.  

  Możliwość nagrywania CD / DVD.  

  Możliwość dostępu do obrazów za pomocą tabletu lub smartfona (min. IOS, Android).  

  
Adaptacyjny „responsywny” interfejs użytkownika o rozmiarze ekranu dla tabletów i 

smartfonów.  

  
Sterowanie typu Multi-Touch dla tabletów, smartfonów i dotykowych monitorów: zmiana 
kontrastu i jasności, powiększanie, przesuwanie, przewijanie, pomiary.  

  Możliwość wyświetlania plików w formacie Encapsulated PDF.  

  Możliwość odtwarzania plików MPEG2 and MPEG4 w formacie DICOM.  

  

Odtwarzanie i manipulacja Video (MPEG2 and MPEG4) w zakresie:  
- zmiana "okna" (windowing)  

− obrót  
− przesuwanie  

− zoom  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

76. Treść pytania:  Dotyczy: Załącznika nr 3 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy w sprawie 

Zamówienia Publicznego, Zadanie 2, § 4 Kary Umowne Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów umowy 
w następujący sposób: 
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1. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 1 (w tym w przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w § 3 ust. 17 powyżej), Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić 
Zamawiającemu karę za zwłokę w realizacji Umowy w wysokości 0,1% kwoty netto wskazanej w § 5 ust. 1, 

za każdy dzień zwłoki.  
2. W przypadku niedostarczenia któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 15, Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy kary umownej za zwłokę w realizacji Umowy w wysokości 0,1% kwoty netto 

wskazanej w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.  
3. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu wynikającego z gwarancji lub rękojmi, Wykonawca 

będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,1% kwoty netto wskazanej w § 
5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.  

4. W przypadku innego naruszenia postanowień Umowy, niż wskazane powyżej, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,1% kwoty netto wskazanej w § 5 ust. 1, za każdą postać naruszenia. Przed naliczeniem kary umownej 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wskazanych naruszeń lub ich skutków, wyznaczając mu w tym 
celu dodatkowy 3-dniowy termin. Kara umowna zostanie naliczona po bezskutecznym upływie terminu, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim.  
5. W razie wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

zawinionych leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 

umownej, w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, określonej w § 5 ust. 1 Umowy  
6. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda 

przewyższać będzie którąkolwiek z kar umownych zastrzeżonych powyżej. Maksymalna wysokość kar 
umownych jaką Zamawiający może dochodzić na podstawie umowy wynosi 10% kwoty netto wskazanej w § 

5 ust. 1.  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

77. Treść pytania:  Dotyczy SWZ, rozdział II, pkt. 8.1  Czy Zamawiający skorzysta z prawa nadanego mu przez 
ustawodawcę w art. 20 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i dopuści złożenie oryginalnych firmowych 

katalogów producenta w języku angielskim? Z uwagi na ciągły rozwój produkowanych urządzeń najnowsze katalogi 
i dane techniczne w pierwszej kolejności producent publikuje w języku angielskim, jako powszechnie używanym w 

handlu międzynarodowym, następnie zaś w językach poszczególnych krajów. Dopuszczenie przedstawienia 

dokumentacji w języku angielskim umożliwi Wykonawcy potwierdzenie wymagań Zamawiającego za pomocą pełnej 
i aktualnej dokumentacji opisującej najnowsze rozwiązania. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

78. Treść pytania:  Dotyczy: Załącznika nr 1A do SWZ, Aparat RTG Dianostyczna konsola lekarska, pkt. 88 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga certyfikacji w klasie medycznej min. IIa dla stacji medycznej. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ 
 

79. Treść pytania:  Dotyczy punktu II.8.1) SWZ – Pakiet nr 2 – pkt. 4) - INFORMACJA O 

PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH oraz OPZ pkt 121. W nawiązaniu informacji o 
przedmiotowych środkach dowodowych wskazanych w SWZ w II.8.1) SWZ – Pakiet nr 2 – pkt. 4) prosimy o 

wyjaśnienie jakie parametry chce potwierdzić Zamawiający żądając najnowszej instrukcji wyrobu złożonej wraz z 

ofertą ( zgodnie z pkt 121 OPZ)?  
Brzmienie pkt 121 

„Potwierdzenie warunków spełnienia parametrów przez aparat poprzez dostarczenie do oferty: 
- najnowszej wersji instrukcji obsługi (wersja elektroniczna, wraz z zaznaczeniem, że dany parametr 
jest spełniony (do każdej pozycji ze specyfikacji podać numer strony), 
- katalogu producenta (w j. angielskim i w j. polskim);’ 
Uzasadnienie: zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 

kwietnia 2017 r. art. 2 pkt 14:  
14) „instrukcja używania” oznacza informację podaną przez producenta w celu poinformowania użytkownika o 
przewidzianym zastosowaniu wyrobu, właściwym używaniu wyrobu oraz o wszelkich środkach ostrożności, które 
należy podjąć;” 
Nie jest to zatem dokument z którego wynika jakikolwiek parametr techniczny wyrobu. Zgodnie 

z wymogami ustawy o wyrobach medycznych dokument ten jest przekazywany wraz z dostawą urządzenia.  
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Wnosimy o modyfikację OPZ (pkt 121) i wykreślenie żądania złożenia instrukcji wraz z ofertą.   

Jeżeli Zamawiający nie zgadza się z taką propozycją prosimy o wskazanie uzasadnionej potrzeby podtrzymania 
zapisów w ich pierwotnym brzmieniu.  

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 
 

UWAGA! 

W przypadku zaoferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik 
nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane 

z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.  

 
ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 
 
W SWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na zielono. 
W Załączniku 1A. Formularz – szczegółowa oferta cenowa – specyfikacja techniczna - wprowadzone zmiany zostały 

zaznaczone na czerwono 
W Załączniku 3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wprowadzone zmiany 

zostały zaznaczone na zielono 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie na 28.06.2022 r., godziny bez 

zmian. 
 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

 
INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Zamawiający, informuje, że w dniu 20.06.2022 r. została opublikowana zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu 

w DUUE  

 
Załączniki 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/S 117-330343 
 SWZ – zmiana 
 Załącznik 1A. Formularz – szczegółowa oferta cenowa – specyfikacja techniczna  
 Załącznik 3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

 

DYREKTOR  
Jarosław Kycia  


