BZP/38/382-21/16

Jastrzębie - Zdrój, 16.08.2016 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup,
dostawę i montaŜ urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (BZP/38/382-21/16)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ II Z DNIA 16.08.2016 r.
I ZMIANA TREŚCI SIWZ II Z DNIA 16.08.2016 r.

W związku ze złoŜonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poz. zm.), Zamawiający kontynuuje
wyjaśnienia treści SIWZ oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie 124 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu I podpunkt 4 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej
ultrasonograf który podczas pracy generuje hałas na poziomie poniŜej 42 dB?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź nr 7 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z
dnia 10.08.2016 r.
Pytanie 125 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu I podpunkt 7 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej
ultrasonograf która posiada blokadę 2 przednich kół?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 poz. I nr 7 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
7. Cztery koła skrętne z moŜliwością blokowania wszystkich kół
który otrzymuje nowe brzmienie:
7. Cztery koła skrętne z moŜliwością blokowania wszystkich kół lub blokadę 2 przednich kół
Pytanie 126 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu I podpunkt 9 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej
ultrasonograf posiadający panel dotykowy o przekątnej 12 cali ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 127 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu I podpunkt 10 W wymogach regulacji panelu sterowania Zamawiający nie
określił zakresu. Wobec powyŜszego czy Zamawiający będzie wymagał aby urządzenie było w
pełni ergonomiczne i posiadało regulację panelu sterowania prawo/lewo w zakresie minimum
+/- 160 stopni?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 128 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu I podpunkt 11 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej
ultrasonograf posiadający manualną regulację wzmocnienia poziomego TGC za pomocą 8
potencjometrów suwakowych i czy będzie wymagał cyfrowej regulacji wzmocnienia pionowego
LGC?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 poz. I nr 11 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
11. Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku
preferowanych ustawień
który otrzymuje nowe brzmienie:
11. Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku
preferowanych ustawień lub manualna regulacja wzmocnienia poziomego TGC za pomocą 8
potencjometrów suwakowych z cyfrową regulacją wzmocnienia pionowego LGC
Pytanie 129 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu I podpunkt 12 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej
ultrasonograf posiadający klawiaturę dotykową na panelu LCD?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 poz. I nr 12 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
12. Konsola aparatu wyposaŜona w dwa rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wirtualną –
dostępną na panelu dotykowym oraz wysuwaną spod panelu operatora
który otrzymuje nowe brzmienie:
12. Konsola aparatu wyposaŜona w dwa rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wirtualną –
dostępną na panelu dotykowym oraz wysuwaną spod panelu operatora lub klawiaturę
dotykową na panelu LCD
Pytanie 130 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu I podpunkt 15 Przedmiotem zamówienia jest ultrasonograf wysokiej klasy.
Obecnie nowoczesne urządzenia posiadają liczbę cyfrowych kanałów przetwarzania powyŜej 4
000 000. Wobec powyŜszego czy Zamawiający nie wyrazi zgody na modyfikację tego parametru?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 131 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu I podpunkt 16 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej
ultrasonograf posiadający zakres pracy dostępnych głowic od 2.0 MHz do 18.0 MHz?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź nr 9 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z
dnia 10.08.2016 r.
Pytanie 132 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu I podpunkt 18 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej
ultrasonograf posiadający pamięć CINE na poziomie 2200 klatek?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 poz. I nr 18 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
18. Min. 25 000
który otrzymuje nowe brzmienie:
18. Min. 2 200
Pytanie 133 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu I podpunkt 21 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej
ultrasonograf posiadający moŜliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD.DVD,
pamięci Pen-Drive w formatach JPG, DICOM, AVI ( dla pętli obrazowych ), oraz czy dla większej
wygody będzie wymagał aby dane formatu DICOM były wgrywane z przeglądarką DICOM?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 poz. I nr 21 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
21. MoŜliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w
formatach min. BMP, JPG, TIFF lub bez moŜliwości zapisu w formacie TIFF, DICOM, AVI (dla
pętli obrazowych)
który otrzymuje nowe brzmienie:
21. MoŜliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w
formatach min. BMP, JPG, TIFF lub bez moŜliwości zapisu w farmacie TIFF, DICOM lub format
DICOM z wgrywaniem z przeglądarką DICOM , AVI (dla pętli obrazowych)
Pytanie 134 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu I podpunkt 24 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej
ultrasonograf posiadający zakres regulacji głębokości penetracji od 2 cm do 30 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 poz. I nr 24 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:
24. Min. 1 – 38 cm
który otrzymuje nowe brzmienie:
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24. Min. 1 – 38 cm lub 2 - 30 cm
Pytanie 135 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu I podpunkt 29 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej
ultrasonograf posiadający częstotliwość odświeŜania na poziomie 1400 fps?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 poz. I nr 29 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:
29. min. 2000 fps
który otrzymuje nowe brzmienie:
29. min. 1400 fps
Pytanie 136 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu I podpunkt 32 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej
ultrasonograf posiadający zakres rotacji obrazu góra/dół, lewo/prawo?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 137 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu I podpunkt 37 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej
ultrasonograf posiadający posiadający pełne rozwinięcie obrazowania M - mode o Anatomiczny
M-mode i czy ten parametr będzie wymagany przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 138 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu I podpunkt 40 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej
ultrasonograf posiadający częstotliwość odświeŜania dla trybu Dopplera Kolorowego na
poziomie 120 fps?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 poz. I nr 40 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:
40. min. 400 fps
który otrzymuje nowe brzmienie:
40. min. 120 fps
Pytanie 139 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu I podpunkt 43 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej
ultrasonograf posiadający zakres regulacji okna dopplera kolorowego +/- 20 stopni?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
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w pakiecie nr 8 poz. I nr 43 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:
43. min: +/- 30°
który otrzymuje nowe brzmienie:
43. min: +/- 20°
Pytanie 140 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu I podpunkt 46 Zwracamy się z prośbą o skreślenie tego wymogu z treści
specyfikacji. Regulacja dynamiki ma główne zastosowanie w trybie obrazowania 2D gdzie
istotnie moŜna poprawić jakość wizualizacji badanych struktur.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 poz. I nr 46 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
46. Dynamika systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie
który otrzymuje nowe brzmienie:
49. MoŜliwość Dynamiki systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie
oraz w pakiecie nr 8 poz. I nr 46 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia
zapis z:
49. TAK
który otrzymuje nowe brzmienie:
49. TAK/NIE
Pytanie 141 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu I podpunkt 49 Istotnym parametrem w badaniach naczyniowych oprócz
regulacji szerokości bramki dopplerowskiej jest moŜliwość regulacji kąta korekcji. Większość
nowoczesnych urządzeń posiada kąt korekcji na poziomie +/- 90 stopni ( +/- 5% ). Czy wobec
powyŜszego Zamawiający zgodzi się na modyfikację tego parametru?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 poz. I nr 49 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:
49. Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym
który otrzymuje nowe brzmienie:
49. Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym lub bramkia dopplerowska z
moŜliwość regulacji kąta korekcji, kąt korekcji na poziomie +/- 90 stopni ( +/- 5% )
Pytanie 142 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu I podpunkt 53 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej
ultrasonograf posiadający wysokoczuły Power Doppler kierunkowy do wizualizacji bardzo
wolnych przepływów?
Odpowiedź:
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Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 poz. I nr 53 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:
53. Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i
obrazowania bardzo wolnych przepływów
który otrzymuje nowe brzmienie:
53. Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i
obrazowania bardzo wolnych przepływów lub Power Doppler kierunkowy do wizualizacji
bardzo wolnych przepływów
Pytanie 143 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu II podpunkt 2 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej
ultrasonograf posiadający głowicę liniową pracującą w zakresie 4.0 MHz - 12.0 MHz?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź nr 12 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z
dnia 10.08.2016 r.
Pytanie 144 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu II podpunkt 3 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej
ultrasonograf posiadający głowicę konweksową pracującą w zakresie od 2.0 MHz do 6.0 MHz?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 poz. I nr 3 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
Głowica convex do badań brzusznych
• Zakres częstotliwości pracy min. 2-8 MHz, lub 2-5 MHz
• Ilość elementów: min. 192,
• Kąt skanowania: min. 58°,
• Przystawka biopsyjna
który otrzymuje nowe brzmienie:
Głowica convex do badań brzusznych
• Zakres częstotliwości pracy min. 2-8 MHz, lub 2-5 MHz lub 2-6 MHz
• Ilość elementów: min. 192,
• Kąt skanowania: min. 58°,
• Przystawka biopsyjna
Pytanie 145 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu IV podpunkt 5 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej
ultrasonograf posiadający moŜliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne o długości skanu
60 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 poz. IV nr 5 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:
5. Min. 70 cm
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który otrzymuje nowe brzmienie:
5. Min. 60 cm
Pytanie 146 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu IV podpunkt 7 i punktu I podpunkt 58 Prosimy o wyjaśnienie, czy tryb pracy
skrzyŜowanych ultradźwięków jest wymagany bezwzględnie czy opcja do rozbudowy?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 poz. IV nr 7 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” usuwa zapis:
7. MoŜliwość rozbudowy o obrazowanie krzyŜowe
a poz. I nr 58 pozostaje bez zmian.
Pytanie 147 dot. pakietu nr 8
Dotyczy punktu IV podpunkt 10 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej
ultrasonograf nie posiadający moŜliwości rozbudowy o fabryczny podgrzewacz do Ŝelu?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 poz. IV nr 10 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
10. MoŜliwość rozbudowy o fabryczny podgrzewacz do Ŝelu
który otrzymuje nowe brzmienie:
10. MoŜliwość rozbudowy o fabryczny podgrzewacz do Ŝelu lub bez moŜliwości rozbudowy o
fabryczny podgrzewacz do Ŝelu
oraz w pakiecie nr 8 poz. IV nr 10 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia
zapis z:
10. TAK
który otrzymuje nowe brzmienie:
10. TAK/NIE
Pytanie 148 dot. pakietu nr 8
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał moŜliwości rozbudowy o głowicę
przezprzełykową kardiologiczną matrycową o minimum 2500 kryształach, częstotliwości pracy
min 2.0 MHz do 7.0 MHz wraz z obrazowaniem harmonicznym, poniewaŜ z analizy treści
specyfikacji wynika, Ŝe przedmiotem zakupu jest aparat posiadający aplikację
echokardiograficzną?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 8 poz. IV w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” dodaje zapis z:
13. MoŜliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową kardiologiczną matrycową o minimum
2500 kryształach, częstotliwości pracy min 2.0 MHz do 7.0 MHz wraz z obrazowaniem
harmonicznym.
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oraz w pakiecie nr 8 poz. IV nr 13 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” dodaje
zapis:
13. TAK/NIE
Pytanie 149 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający zgodzi się, by aparat podłączony był do zdalnego serwisu, co przełoŜy się na
szybszą diagnostykę i naprawę w razie problemów z aparatem?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 4 poz. IV w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” dodaje zapis z:
5. MoŜliwość podłączenia aparatu do zdalnego serwisu.
oraz w pakiecie nr 8 poz. IV nr 13 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” dodaje
zapis:
13. TAK/NIE
Pytanie 150 dot. pakietu nr 8
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu paragrafu 4 ust. 6 wzoru umowy, który brzmi:
"Wykonawca zobowiązuje się nie później niŜ w ostatnim dniu trwania gwarancji do
protokolarnego przekazania wszystkich niezbędnych kodów, loginów i haseł oraz innych
niezbędnych informacji do wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia
umoŜliwiających świadczenie usług serwisowych innym niŜ producent autoryzowanym lub
certyfikowanym
firmom
serwisowym
lub
przez
pracowników
Zamawiającego
przeszkolonych przez Wykonawcę."
Dla oferowanego przez nas aparatu nie istnieją Ŝadne stałe kody, loginy czy teŜ hasła serwisowe,
a jedynie jednorazowe kody generowane przez producenta w sytuacji, gdy konieczne jest
podjęcie interwencji serwisowej. Kody waŜne są przez 1 dzień.
Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, Ŝe wymóg Zamawiającego w tym zakresie zostanie
spełniony w sytuacji, gdy Wykonawca, na kaŜde wezwanie Zamawiającego po kresie gwarancji,
wygeneruje i przekaŜe mu kod jednorazowy, potrzebny do podjęcia takiej interwencji.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 151 dot. Wzoru Umowy
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 6 ust. 4 poprzez
wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania
rachunku bankowego Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 152 dot. Wzoru Umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień
projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 12 ust. 1:
1. Strony ustalają, Ŝe w razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca
zapłaci kary umowne:
1) wykonawca zapłaci kary umowne:
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a) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umowy brutto za kaŜdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niŜ 10% wartości brutto
nieterminowego wykonania przedmiotu umowy
b) za nieterminowe wykonanie przeglądu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umowy brutto za kaŜdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niŜ 10% wartości brutto nieterminowego
wykonania przeglądu przedmiotu umowy
c) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umowy brutto, za kaŜdy dzień
opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, jednak nie więcej niŜ 10% wartości
brutto wadliwej części dostawy
d) odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia niezrealizowanej części umowy brutto,
e) niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10%
wynagrodzenia niezrealizowanej części umownego brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 153 dot. Wzoru Umowy
Wnosimy o wprowadzenie zapisu do umowy, który będzie stanowił, iŜ postanowienia, o których
mowa w par. 16 mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji gdy wykonawcy wykonując przedmiot
umowy będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe przekazane przez Zamawiającego.
Mając na uwadze postanowienia par. 19 ust. 2 projektu umowy prosimy o wskazanie rodzaju
danych osobowych jakie Zamawiający zamierza przekazywać Wykonawcy w trakcie realizacji
umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 154 dot. pakietu nr 4
Czy biorąc pod uwagę, Ŝe stół będzie wykorzystywany do zabiegów urologicznych m. in.
laparoskopowych i endoskopowych, Zamawiający oczekuje, by wysokość minimalna była
wygodna dla pracy operatorów i w związku z tym wymaga, by wynosiła ona nie więcej niŜ 60
cm?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 155 dot. pakietu nr 4
Czy mając na względzie wygodną pracę operatorów stołu i zaistnienie moŜliwości braku
sposobności regulacji stołu za pomocą pilota, Zamawiający oczekuje dogodnego sterowania
i w związku z tym wymaga stołu wyposaŜonego w sterowniki noŜne z funkcjami co najmniej
regulacji wysokości blatu i regulacji przechyłów wzdłuŜnych?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 4 poz. I w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” dodaje zapis:
15a. MoŜliwość stołu wyposaŜonego w sterowniki noŜne z funkcjami co najmniej regulacji
wysokości blatu i regulacji przechyłów wzdłuŜnych.
oraz w pakiecie nr 4 poz. I nr w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” dodaje zapis:
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15a. TAK/NIE
Pytanie 156 dot. pakietu nr 3
Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści system wizyjny HDTV o większej rozdzielczości jaką jest
FullHD 1920 x 1080p (skanowanie progresywne) ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. 2 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
2. System telewizyjny HDTV 1920x1080i
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. System telewizyjny HDTV 1920x1080i lub FullHD 1920 x 1080p (skanowanie progresywne)
Pytanie 157 dot. pakietu nr 3
Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści wyjścia sygnału cyfrowe DVI i 3G-SDI, będące najwyŜszym
standardem połączeń cyfrowych ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. 4 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
4. Wyjścia analogowe RGB, Y/C
który otrzymuje nowe brzmienie:
4. Wyjścia analogowe RGB, Y/C lub wyjścia cyfrowe DVI i 3G-SDI
Pytanie 158 dot. pakietu nr 3
Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści moŜliwość archiwizacji obrazu w postaci zdjęć i filmów w
jakości FullHD z przycisków na głowicy kamery lub przycisków wideoendoskopu na pamięci
przenośnej typu Pendrive ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. 6 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
6. Archiwizacja obrazu, w postaci zdjęć, za pomocą przycisku na głowicy kamery,
videolaparoskopu, videoendoskopu, na pamięci przenośnej USB i pamięci wewnętrznej
który otrzymuje nowe brzmienie:
6. Archiwizacja obrazu, w postaci zdjęć, za pomocą przycisku na głowicy kamery,
videolaparoskopu, videoendoskopu, na pamięci przenośnej USB i pamięci wewnętrznej
lub archiwizacja obrazu w postaci zdjęć i filmów w jakości FullHD z przycisków na głowicy
kamery lub przycisków wideoendoskopu na pamięci przenośnej typu Pendrive
Pytanie 159 dot. pakietu nr 3
Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści moŜliwość opisu całej dokumentowanej procedury na pamięci
USB przy pomocy dedykowanej silikonowej klawiatury ?
Odpowiedź:
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Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. 7 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
7. MoŜliwość opisu zdjęć przy pomocy klawiatury procesora obrazu. MoŜliwość zapisu na
pamięci USB oraz w pamięci procesora
który otrzymuje nowe brzmienie:
7. MoŜliwość opisu zdjęć przy pomocy klawiatury procesora obrazu. MoŜliwość zapisu na
pamięci USB oraz w pamięci procesora lub moŜliwość opisu całej dokumentowanej procedury
na pamięci USB przy pomocy dedykowanej silikonowej klawiatury
Pytanie 160 dot. pakietu nr 3
Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści moŜliwość współpracy i pełnej kompatybilności z optykami
cystoskopowymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego i oferowanym wideocystoskopem, z
dodatkową moŜliwością równoczesnej pracy endoskopu z wideocystoskopem ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. 8 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
8. Współpraca z videocystoskopami HDTV i SDTV, z kamerą wbudowana w końcówkę
endoskopu, videolaparoskopami HD i SD
który otrzymuje nowe brzmienie:
8. Współpraca z videocystoskopami HDTV i SDTV, z kamerą wbudowana w końcówkę
endoskopu, videolaparoskopami HD i SD lub kompatybilności z optykami cystoskopowymi
będącymi w posiadaniu Zamawiającego i oferowanym wideocystoskopem, z dodatkową
moŜliwością równoczesnej pracy endoskopu z wideocystoskopem
Pytanie 161 dot. pakietu nr 3
Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści moŜliwość 2 przycisków funkcyjnych w pełni
programowalnych na głowicy kamery z moŜliwością przypisania po 2 funkcji do kaŜdego
przycisku ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. 10 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
10. Przyciski funkcyjne na panelu centralnym
który otrzymuje nowe brzmienie:
10. Przyciski funkcyjne na panelu centralnym lub 2 przyciski funkcjonalne w pełni
programowalne na głowicy kamery z moŜliwością przypisania po 2 funkcje do kaŜdego
przycisku
Pytanie 162 dot. pakietu nr 3
Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści funkcję obrazowania redukująca róŜnice w jasności obrazu w
celu wyświetlania jednolicie doświetlonego obrazu ?
Odpowiedź:
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Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. 13 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
13. Funkcja mierzenia najjaśniejszego punktu obrazu, w celu dostosowania intensywności
światła, aktywowana z panelu procesora, głowicy kamery, videoendoskopu, videolaparoskopu
który otrzymuje nowe brzmienie:
13. Funkcja mierzenia najjaśniejszego punktu obrazu, w celu dostosowania intensywności
światła, aktywowana z panelu procesora, głowicy kamery, videoendoskopu, videolaparoskopu
lub funkcja obrazowania redukująca róŜnice w jasności obrazu w celu wyświetlania
jednolicie doświetlonego obrazu
Pytanie 163 dot. pakietu nr 3
Poz. 14 Czy Zamawiający dopuści moŜliwość zapamiętania jednocześnie 20 pacjentów, z dalszą
moŜliwością nadpisywania istniejących ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. 14 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:
14. Min. 40 pacjentów
który otrzymuje nowe brzmienie:
14. Min. 20 pacjentów, z dalszą moŜliwością nadpisywania istniejących
Pytanie 164 dot. pakietu nr 3
Poz. 18 Czy Zamawiający dopuści moŜliwość zaoferowania procesora kompatybilnego z
obrazowaniem w wąskim paśmie światła w oparciu o technologię cyfrową w procesorze obrazu,
charakteryzującą się następującymi funkcjami wspomagania obrazowania :
• Funkcja obrazowania redukująca róŜnice w jasności obrazu w celu wyświetlania
jednolicie doświetlonego obrazu
• Funkcja obrazowania wzmacniająca kontrast kolorów w celu uwydatnienia struktury
tkanek i unaczynienia
• Funkcja obrazowania w postaci filtra cyfrowego eliminującego widmo czerwone światła
widzialnego w celu lepszego róŜnicowania struktur tkankowych z moŜliwością
włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. 18 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
18. Procesor kompatybilny z obrazowaniem w wąskim paśmie światła w oparciu o technologię
łączącą rozwiązania optyczne w źródle światła i cyfrowe w procesorze obrazu
który otrzymuje nowe brzmienie:
18. Procesor kompatybilny z obrazowaniem w wąskim paśmie światła w oparciu o technologię
łączącą rozwiązania optyczne w źródle światła i cyfrowe w procesorze obrazu lub procesor
kompatybilny z obrazowaniem w wąskim paśmie światła w oparciu o technologię cyfrową w
procesorze obrazu, charakteryzującą się następującymi funkcjami wspomagania obrazowania :
• Funkcja obrazowania redukująca róŜnice w jasności obrazu w celu wyświetlania
jednolicie doświetlonego obrazu
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Funkcja obrazowania wzmacniająca kontrast kolorów w celu uwydatnienia struktury
tkanek i unaczynienia
Funkcja obrazowania w postaci filtra cyfrowego eliminującego widmo czerwone światła
widzialnego w celu lepszego róŜnicowania struktur tkankowych z moŜliwością włączenia i
wyłączenia w dowolnym momencie
•

Pytanie 165 dot. pakietu nr 3
Poz. 1- 5 Czy Zamawiający dopuści źródło światła najnowszej generacji w technologii LED,
Ŝywotności diody LED min. 30 000 godzin, z moŜliwością sterowania z panelu czołowego źródła
światła lub bezpośrednio z głowicy kamery. Dodatkowo istnieje moŜliwość pracy z
automatycznym sterowaniem jasnością światła w zaleŜności od odległości od struktur
tkankowych ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. II pkt 1-5 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” dodaje zapis:
9. MoŜliwość źródła światła najnowszej generacji w technologii LED, Ŝywotności diody LED min.
30 000 godzin, z moŜliwością sterowania z panelu czołowego źródła światła lub bezpośrednio z
głowicy kamery. Istnieje moŜliwość pracy z automatycznym sterowaniem jasnością światła w
zaleŜności od odległości od struktur tkankowych.
oraz w pakiecie nr 3 poz. II nr 1-5 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” dodaje
zapis:
9. TAK/NIE*
* jeŜeli NIE to w pkt 1-5 podać TAK
oraz w pakiecie nr 3 poz. II nr 1-5 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia
zapis z:
1.
2.
3.

4.
5.

Moc źródła światła
Automatyczna regulacja jasności światła
Wbudowana, automatycznie włączana
Ŝarówka zapasowa w przypadku
uszkodzenia lampy głównej
Miernik pracy Ŝarówki

Min. 300 W

TAK, podać
TAK
TAK

Min. 500 h

TAK, podać

Filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w
widmie światła białego w celu diagnostyki w
wąskim paśmie światła

TAK

który otrzymuje nowe brzmienie:
1.
2.
3.

4.
5.

Moc źródła światła
Automatyczna regulacja jasności światła
Wbudowana, automatycznie włączana
Ŝarówka zapasowa w przypadku
uszkodzenia lampy głównej
Miernik pracy Ŝarówki
Filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w
widmie światła białego w celu diagnostyki w
wąskim paśmie światła

Min. 300 W

TAK/NIE**
TAK/NIE**
TAK/NIE**

Min. 500 h

TAK/NIE**
TAK/NIE**
**jeŜeli Nie to w pkt 9
podać TAK
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Pytanie 166 dot. pakietu nr 3
Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści światłowód o śr. 3,5 mm, dł. 230 cm dedykowany do zabiegów
endourologicznych ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. II pkt. 7 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
7. Światłowód dla endoskopów o średnicy mniejszej bądź równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8
mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3m – 2 sztuki
który otrzymuje nowe brzmienie:
7. Światłowód dla endoskopów o średnicy mniejszej bądź równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8
mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3m – 2 sztuki lub światłowód o śr. 3,5 mm, dł. 230 cm
dedykowany do zabiegów endourologicznych
Pytanie 167 dot. pakietu nr 3
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści połączenie z optyką typ kątowy L, pracująca w systemie HDTV,
2 programowalne przyciski funkcyjne z moŜliwością zaprogramowania dwóch funkcji do
kaŜdego przycisku ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. IV pkt. 1 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
1. Połaczenie z optyką typ katowy L, pracująca w systemie HDTV, 3 programowalne przyciski
funkcyjne na przewodzie transmisyjnym
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Połaczenie z optyką typ katowy L, pracująca w systemie HDTV, 3 programowalne przyciski
funkcyjne na przewodzie transmisyjnym lub połączenie z optyką typ kątowy L, pracująca w
systemie HDTV, 2 programowalne przyciski funkcyjne z moŜliwością zaprogramowania
dwóch funkcji do kaŜdego przycisku
Pytanie 168 dot. pakietu nr 3
Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści głowicę kamery w pełni kompatybilną z oferowanymi
funkcjami wspomagania obrazowania w technologii cyfrowej ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. IV pkt. 2 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
2. Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową, pozwalająca na obrazowanie w wąskim
paśmie światła
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową, pozwalająca na obrazowanie w wąskim
paśmie światła lub kompatybilną z oferowanymi funkcjami wspomagania obrazowania w
technologii cyfrowej
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Pytanie 169 dot. pakietu nr 3
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści centralny uchwyt do mocowania monitora z przyłączem VESA?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. V pkt 1 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
1. Centralne pneumatyczne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Centralne pneumatyczne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA lub centralny
uchwyt do mocowania monitora z przyłączem VESA
Pytanie 170 dot. pakietu nr 3
Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści 2 półki zamontowane do wózka w zupełności wystarczające na
zamontowanie oferowanego sprzętu?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 171 dot. pakietu nr 3
Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści wymiar zewnętrzny sondy mniejszy od wymaganego równy 16
Fr?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. I pkt. 4 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:
4. 16,2 Fr
który otrzymuje nowe brzmienie:
4. 16,2 Fr lub 16 Fr
Pytanie 172 dot. pakietu nr 3
Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści wymiar zewnętrzny sondy równy na całej długości endoskopu
16 Fr?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. I pkt. 5 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
5. 12,9 Fr
który otrzymuje nowe brzmienie:
5. 12,9 Fr lub 16 Fr

Pytanie 173 dot. pakietu nr 3
Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści wymiar kanału roboczego równy 6,5 Fr ?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
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w pakiecie nr 3 poz. I pkt. 6 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
6. 6,6 Fr
który otrzymuje nowe brzmienie:
6. 6,6 Fr lub 6,5 Fr
Pytanie 174 dot. pakietu nr 3
Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści długość roboczą endoskopu równą 370 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. I poz. 7 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
7. Min. 380 mm
który otrzymuje nowe brzmienie:
7. Min. 370 mm
Pytanie 175 dot. pakietu nr 3
Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści wygięcie końcówki dystalnej w dół większe od wymaganego
równe 140o?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. I pkt. 10 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
10. 120°
który otrzymuje nowe brzmienie:
10. 120° lub 140°
Pytanie 176 dot. pakietu nr 3
Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści videocystoskop w pełni kompatybilny z oferowanymi
funkcjami wspomagania obrazowania w technologii cyfrowej?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. I pkt. 13 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
13. Kompatybilny z technologią optyczno-cyfrową, pozwalającą na obrazowanie tkanek w
wąskim paśmie światła
który otrzymuje nowe brzmienie:
13. Kompatybilny z technologią optyczno-cyfrową, pozwalającą na obrazowanie tkanek w
wąskim paśmie światła lub kompatybilny z oferowanymi funkcjami wspomagania
obrazowania w technologii cyfrowej
Pytanie 177 dot. pakietu nr 3
Poz.15 Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki chwytające, obwód 5 Fr, długość 730 mm, giętke ?
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Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 3 poz. I pkt. 15 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:
15. Kleszczyki chwytające, obwód 5 Fr, min. 640 mm max 660 mm giętkie – 1 sztuka
który otrzymuje nowe brzmienie:
15. Kleszczyki chwytające, obwód 5 Fr, min. 640 mm max 730 mm giętkie – 1 sztuka
Pytanie 178 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposaŜony w listwy boczne
akcesoryjne, które przy segmencie oparcia pleców oraz w części lędźwiowej nie posiadają
dodatkowych zabezpieczeń/ograniczników przed przypadkowym wysuwem korpusów?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź nr 26 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z
dnia 10.08.2016 r.
Pytanie 179 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy, w którym nie występuje ryzyko
uderzenia stołu o podłogę w przypadku blatu wypoziomowanego wykonując przechyły
wzdłuŜne i boczne tym samym bez systemu antykolizyjnego?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 4 poz. I pkt. 4 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
4. Napęd stołu elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny. Stół wyposaŜony w system
antykolizyjny uniemoŜliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłuŜnych przy
wypoziomowanym blacie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagroŜenia Ŝycia
pacjenta oraz uszkodzenia stołu
który otrzymuje nowe brzmienie:
4. Napęd stołu elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny bez systemu antykolizyjnego. Stół
wyposaŜony w system antykolizyjny uniemoŜliwiający (w przypadku funkcji przechyłów
bocznych i wzdłuŜnych przy wypoziomowanym blacie) uderzenie blatu stołu o podłogę i
spowodowanie zagroŜenia Ŝycia pacjenta oraz uszkodzenia stołu
Pytanie 180 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją wysokości blatu w
zakresie od 530 do 1010 mm? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 4 poz. I pkt. 7 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia zapis z:
7. 720 do 1160 mm ( +/- 20 mm ) lub 550 do 1000 mm ( +/- 50 mm )
który otrzymuje nowe brzmienie:
7. 720 do 1160 mm ( +/- 20 mm ) lub 550 do 1000 mm ( +/- 50 mm ) lub 530 do 1010 mm
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Pytanie 181 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją segmentu oparcia pleców
w zakresie od -30 stopni do +80 stopni? Oferowany zakres w niewielkim stopniu odbiega od
wymaganego w SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 4 poz. I pkt 8 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
8. - 45° do 85° ( +/- 10° )
który otrzymuje nowe brzmienie:
8. - 45° do 85° ( +/- 15° )
Pytanie 182 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją podgłówka w zakresie od
-90 do +60 stopni? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 4 poz. I pkt 9 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
9. - 55° do 60° ( +/- 15° )
który otrzymuje nowe brzmienie:
9. - 55° do 60° ( +/- 15° ) lub -90° do +60°
Pytanie 183 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją przechyłów bocznych
blatu w zakresie +/- 25 stopni? Oferowany zakres w niewielkim stopniu odbiega od
wymaganego w SIWZ
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź nr 35 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z
dnia 10.08.2016 r.
Pytanie 184 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją przechyłu
Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga w zakresie 30 stopni? Oferowany zakres w
niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 4 poz. I pkt 11, 12 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia
zapis z:
11. Patrz odpowiedź 36 po zmianach z dnia 10.08.2016 r.
oraz w pakiecie nr 4 poz. I pkt 12 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Minimalny warunek wymagany” zmienia
zapis z:
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12. 40° lub 25°
który otrzymuje nowe brzmienie:
12. 40° lub 25° lub 30°
Pytanie 185 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją przesuwu wzdłuŜnego
blatu w zakresie 360 mm realizowaną poprzez układ elektrohydrauliczny stołu? Dotyczy punktu
14 oraz 24 tabeli technicznej.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 186 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z mechaniczną regulacją
wypiętrzenia klatki piersiowej poprzez mechanizm korbowy?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 187 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z moŜliwością poziomowania blatu z
pilota poprzez układ elektrohydrauliczny z wyłączeniem wypiętrzenia klatki piersiowej
sterowanego mechanicznie? Dotyczy punktu 15 oraz 23 tabeli technicznej.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 4 poz. I pkt 15 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
15. Regulacja pilotem następujących pozycji:
regulacja wysokości
regulacja oparcia pleców
funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej
funkcji przycisku)
wypiętrzenie klatki piersiowej
przechyły wzdłuŜne i boczne
pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz
wypiętrzeniem klatki piersiowej
przesuw wzdłuŜny blatu
lub
- regulacja wysokości
- regulacja oparcia pleców
- regulacja funkcji flex/reflex po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiednich dla realizowanej
funkcji przycisków
- regulacja funkcji przechyłów wzdłuŜnych i bocznych
- regulacja pozycji „0” z jednego przycisku
-wypiętrzenie klatki piersiowej realizowane mechanicznie
Pilot wyposaŜony we włącznik wszystkich funkcji i dwa przyciski zmiany orientacji blatu w
przypadku zamiany miejscami podnóŜków z podgłówkiem.
23. Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z moŜliwością elektrohydraulicznego
wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne
poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota.
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który otrzymuje nowe brzmienie:
15. Regulacja pilotem następujących pozycji:
regulacja wysokości
regulacja oparcia pleców
funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej
funkcji przycisku)
wypiętrzenie klatki piersiowej
przechyły wzdłuŜne i boczne
pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz
wypiętrzeniem klatki piersiowej
przesuw wzdłuŜny blatu
lub
- regulacja wysokości
- regulacja oparcia pleców
- regulacja funkcji flex/reflex po naciśnięciu i przytrzymaniu odpowiednich dla realizowanej
funkcji przycisków
- regulacja funkcji przechyłów wzdłuŜnych i bocznych
- regulacja pozycji „0” z jednego przycisku
-wypiętrzenie klatki piersiowej realizowane mechanicznie
lub moŜliwość poziomowania blatu z pilota poprzez układ elektrohydrauliczny z
wyłączeniem wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego mechanicznie
Pilot wyposaŜony we włącznik wszystkich funkcji i dwa przyciski zmiany orientacji blatu w
przypadku zamiany miejscami podnóŜków z podgłówkiem.
23. Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z moŜliwością elektrohydraulicznego
wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne
poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota lub moŜliwość
poziomowania blatu z pilota poprzez układ elektrohydrauliczny z wyłączeniem wypiętrzenia
klatki piersiowej sterowanego mechanicznie
Pytanie 188 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposaŜony w przewodowy pilot z
podświetlanymi piktogramami, informacją o stanie naładowania baterii w postaci trzech diod,
jednak bez wyświetlacza LCD tym samym bez wyświetlanych piktogramów przedstawiających
wykonywany ruch stołu z aktualną ich wartością oraz bez informacji o ewentualnych błędach i
awariach z komentarzem?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 4 poz. I pkt 16 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
16. Stół wyposaŜony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD. Po włączeniu pilota na
wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii
stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający
wykonywany ruch stołu, aktualna wartość regulowanego parametru oraz informacje o błędach i
awariach z komentarzem.
lub
stół operacyjny w którym pilot wyposaŜony jest w kolorowy wyświetlacz LCD informujący o
załączeniu układu sterowania, aktualnie wykonywanym ruchu i jego kierunku oraz stanie
naładowania baterii w trzech kolorach /zielony, Ŝółty, czerwony/. Pilot bez informacji wizualnej
o błędach i awariach gdyŜ te sygnalizowane są dźwiękowo
który otrzymuje nowe brzmienie:
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16. Stół wyposaŜony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD. Po włączeniu pilota na
wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii
stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający
wykonywany ruch stołu, aktualna wartość regulowanego parametru oraz informacje o błędach i
awariach z komentarzem.
lub
stół operacyjny w którym pilot wyposaŜony jest w kolorowy wyświetlacz LCD informujący o
załączeniu układu sterowania, aktualnie wykonywanym ruchu i jego kierunku oraz stanie
naładowania baterii w trzech kolorach /zielony, Ŝółty, czerwony/. Pilot bez informacji wizualnej
o błędach i awariach gdyŜ te sygnalizowane są dźwiękowo
lub
stół zabiegowy wyposaŜony w przewodowy pilot z podświetlanymi piktogramami, informacją
o stanie naładowania baterii w postaci trzech diod, jednak bez wyświetlacza LCD tym samym
bez wyświetlanych piktogramów przedstawiających wykonywany ruch stołu z aktualną ich
wartością oraz bez informacji o ewentualnych błędach i awariach z komentarzem
Pytanie 189 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z pilotem wyposaŜonym w
sygnalizację załączenia układu sterowanie poprzez podświetlenie przycisków funkcyjnych
pilota, oraz z diodową sygnalizacją konieczności naładowania baterii?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 190 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści, aby stół zabiegowy posiadał elementy blatu wykonane ze stopu
aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną? Aluminium
anodowane jest równieŜ metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma róŜnicy w
trwałości antykorozyjnej obu metali.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 191 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy ergonomiczną podstawą w kształcie
prostokąta, zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 4 poz. I pkt 20 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
20. Podstawa w kształcie litery „T” lub „H” zapewniająca dobry lub nieograniczony dostęp
chirurga do blatu stołu
który otrzymuje nowe brzmienie:
20. Podstawa w kształcie litery „T” lub „H” lub w kształcie prostokąta zapewniająca dobry lub
nieograniczony dostęp chirurga do blatu stołu
Pytanie 192 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy przejezdny z elektro-hydraulicznym
systemem blokowania podstawy do podłoŜa za pomocą wysuwanych stopek, sterowany za
pomocą pilota ręcznego? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.
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Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 4 poz. I pkt 15a w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
15. MoŜliwość stołu wyposaŜonego w sterowniki noŜne z funkcjami co najmniej regulacji
wysokości blatu i regulacji przechyłów wzdłuŜnych.
który otrzymuje nowe brzmienie:
15. MoŜliwość stołu wyposaŜonego w sterowniki noŜne z funkcjami co najmniej regulacji
wysokości blatu i regulacji przechyłów wzdłuŜnych.
lub
stół zabiegowy przejezdny z elektro-hydraulicznym systemem blokowania podstawy do
podłoŜa za pomocą wysuwanych stopek, sterowany za pomocą pilota ręcznego
Pytanie 193 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z mechaniczną regulacją segmentu
podgłówka realizowaną poprzez mechanizm zapadkowy?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 194 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy w którym oparcie pleców dzielone
jest w proporcji 1:3 z moŜliwością mechanicznego wypiętrzenia klatki piersiowej?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 4 poz. I pkt 3 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
3. Konfiguracja blatu stołu:
– podgłówek płytowy na całą szerokość blatu,
- oparcie pleców z moŜliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe) lub
bez moŜliwości wypiętrzenia klatki piersiowej,
- płyta lędźwiowa,
- podnóŜki: lewy i prawy.
Blat z moŜliwością zamiany lub bez moŜliwości zamiany miejscami podnóŜków z podgłówkiem.
Segmenty blatu wyposaŜone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do
mocowania wyposaŜenia.
Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposaŜone na obu końcach w
ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposaŜenie przed ich przypadkowym
wypadnięciem lub bez powyŜszych ograniczników
który otrzymuje nowe brzmienie:
3. Konfiguracja blatu stołu:
– podgłówek płytowy na całą szerokość blatu,
- oparcie pleców z moŜliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe) lub
bez moŜliwości wypiętrzenia klatki piersiowej lub oparcie pleców dzielone jest w proporcji 1:3
z moŜliwością mechanicznego wypiętrzenia klatki piersiowej
- płyta lędźwiowa,
- podnóŜki: lewy i prawy.
Blat z moŜliwością zamiany lub bez moŜliwości zamiany miejscami podnóŜków z podgłówkiem.
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Segmenty blatu wyposaŜone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do
mocowania wyposaŜenia.
Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposaŜone na obu końcach w
ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposaŜenie przed ich przypadkowym
wypadnięciem lub bez powyŜszych ograniczników
Pytanie 195 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z blatem umoŜliwiającym przesuw
wzdłuŜny o zakresie 360 mm? Oferowany stół posiada kolumnę o szerokości 360 mm tak, więc
oferowany zakres jest wystarczający do zapewniania pełnej przezierności blatu
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 196 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposaŜony w materace o
właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, demontowane, wykonane z pianki
poliuretanowej spienionej, pokryte materiałem antystatycznym?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 4 poz. I pkt 25 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
25. Materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, antystatyczne, demontowane,
wykonane z pianki poliuretanowej spienionej. Materace mogą, ale nie muszą mieć funkcji
mocowania do konstrukcji blatu.
który otrzymuje nowe brzmienie:
25. Materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, antystatyczne, demontowane,
wykonane z pianki poliuretanowej spienionej. Materace mogą, ale nie muszą mieć funkcji
mocowania do konstrukcji blatu.
lub materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, demontowane, wykonane z
pianki poliuretanowej spienionej, pokryte materiałem antystatycznym
Pytanie 197 dot. pakietu nr 4
Prosimy Zamawiającego o wyraŜenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających
wpis/zgłoszenie lub powiadomienie do Prezesa Rejestru Wyrobów Medycznych, dokument w
postaci powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do uŜytku jest równowaŜny dla Wpisu do
Rejestru Wyrobów Medycznych.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 198 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o konstrukcji kopuł zwartej na
kształt wieloboku, w której kopuła składa się z 6 segmentów świetlanych wpisanych w okrąg z
wolnymi przestrzeniami pomiędzy pięcioma segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu
laminarnego (konstrukcja łatwa do utrzymania w czystości)?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 199 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której osłona kopuły oraz tzw.
„brudne uchwyty” wykonane z tworzywa sztucznego gładkiego zapewniającego szybką i łatwą
dezynfekcję, bez uŜycia nanotechnologii srebra hamującej namnaŜanie się bakterii i wirusów?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź 42 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z
dnia 10.08.2016 r.
Pytanie 200 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której kopuła składa się z 6
modułów diodowych, z których moduły zewnętrzne posiadają po 16 diod LED a moduł
środkowy 15 diod LED?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź 42 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z
dnia 10.08.2016 r.
Pytanie 201 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, w której kopuła posiada średnicę
wynoszącą 76 cm?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź 42 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z
dnia 10.08.2016 r.
Pytanie 202 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której regulacja wartości
natęŜenia oświetlenia realizowana jest elektronicznie w 12 stopniach/krokach?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź 42 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z
dnia 10.08.2016 r.
Pytanie 203 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w której kopuła posiada tzw.
funkcję światła endoskopowego emitującego światło białe?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 4 poz. nr I pkt 21 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
21. Lampa z tzw. funkcją światła endoskopowego (emisja zielonego światła o niskim natęŜeniu)
lub poprzez obniŜenie natęŜenia oświetlenia poniŜej 25% jego wartości. Aktywacja funkcji
światła endoskopowego z klawiatury umieszczonej na ramieniu lampy (oddzielne klawiatury
dla kaŜdej kopuły)
który otrzymuje nowe brzmienie:
21. Lampa z tzw. funkcją światła endoskopowego (emisja zielonego światła o niskim natęŜeniu
lub światła endoskopowego emitującego światło białe) lub poprzez obniŜenie natęŜenia
oświetlenia poniŜej 25% jego wartości. Aktywacja funkcji światła endoskopowego z klawiatury
umieszczonej na ramieniu lampy (oddzielne klawiatury dla kaŜdej kopuły)
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Pytanie 204 dot. pakietu nr 4
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w punkcie 21 tabeli technicznej, zapis dotyczący oddzielnej
klawiatury dla kaŜdej z kopuł został wprowadzony omyłkowo, gdyŜ wymagane jest
zaoferowanie lampy jednokopułowej.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
w pakiecie nr 4 poz. nr I pkt 21 w Zestawieniu parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru” zmienia zapis z:
21. Lampa z tzw. funkcją światła endoskopowego (emisja zielonego światła o niskim natęŜeniu
lub światła endoskopowego emitującego światło białe) lub poprzez obniŜenie natęŜenia
oświetlenia poniŜej 25% jego wartości. Aktywacja funkcji światła endoskopowego z klawiatury
umieszczonej na ramieniu lampy (oddzielne klawiatury dla kaŜdej kopuły)
który otrzymuje nowe brzmienie:
21. Lampa z tzw. funkcją światła endoskopowego (emisja zielonego światła o niskim natęŜeniu
lub światła endoskopowego emitującego światło białe) lub poprzez obniŜenie natęŜenia
oświetlenia poniŜej 25% jego wartości. Aktywacja funkcji światła endoskopowego z klawiatury
umieszczonej na ramieniu lampy
Pytanie 205 dot. pakietu nr 4
Prosimy Zamawiającego o wyraŜenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających
wpis/zgłoszenie lub powiadomienie do Prezesa Rejestru Wyrobów Medycznych, dokument w
postaci powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do uŜytku jest równowaŜny dla Wpisu do
Rejestru Wyrobów Medycznych.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 206 dot. pakietu nr 4
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w punkcie IV 4 tabeli technicznej, zapis dotyczący częstotliwości
wymiany Ŝarówek został wprowadzony omyłkowo, gdyŜ wymagane jest zaoferowanie lampy z
źródłem światła w postaci diod LED.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź 51 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z
dnia 10.08.2016 r.
Pytanie 207 dot. pakietu nr 4
Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciąŜalności
stropu w miejscu montaŜu lampy operacyjnej, a jeŜeli nie, to czy takową wykona na swój koszt,
aby potwierdzić moŜliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją
udostępni Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 208 dot. pakietu nr 4
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iŜ w przypadku negatywnego wyniku
ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na
własny koszt.
Odpowiedź:

25

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 209 dot. pakietu nr 4
Prosimy o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniach przewidzianych do instalacji lampy
operacyjnej?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź nr 54 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z
dnia 10.08.2016 r.
Pytanie 210 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający potwierdza moŜliwość mocowania lampy operacyjnej poprzez zamocowanie
płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź nr 53 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z
dnia 10.08.2016 r.
Pytanie 211 dot. pakietu nr 4
Prosimy o informacje, czy w miejscu montaŜu lampy jest zamontowany lub jest planowany sufit
podwieszany?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź nr 56 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z
dnia 10.08.2016 r.
Pytanie 212 dot. pakietu nr 4
Prosimy o informacje, czy w miejscu montaŜu lampy jest zamontowany lub jest planowany
nawiew laminarny?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź nr 59 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z
dnia 10.08.2016 r.
Pytanie 213 dot. pakietu nr 4
Prosimy o informacje na temat wysokości sali operacyjnych, w których będzie instalowana lampa
operacyjna.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź nr 45 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z
dnia 10.08.2016 r.
Pytanie 214 dot. pakietu nr 4
Prosimy o podanie napięcia sieci podstawowej oraz awaryjnej wraz z przekrojem przewodów
zasilających.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź nr 60 i 61 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ
I z dnia 10.08.2016 r.
Pytanie 215 dot. pakietu nr 4
Czy Zamawiający posiada zasilanie awaryjne z centralnej baterii, czy teŜ wymaga zaoferowania
lampy operacyjnej z dodatkowym zasilaczem awaryjnym UPS?
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Odpowiedź:
Patrz odpowiedź nr 61 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z
dnia 10.08.2016 r.
Pytanie 216 dot. pakietu nr 4
W związku z wymogiem zawartym w punkcie nr 7.1 ppkt. 1 w SIWZ, z uwagi na fakt, iŜ
firmowe opracowania producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać
wszystkich szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego - czy Zamawiający
uzna za wystarczające złoŜenie materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz
oświadczenia, iŜ oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego?
Materiały firmowe producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego
adresata i nie moŜna wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry wymagane przez
Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 217 dot. pakietu nr 4
W związku z tym Ŝe Zamawiający wymaga zaoferowania lampy operacyjnej z źródłem światła w
postaci diod LED, prosimy o wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie określonych
kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej – w opisanej lampie nie występują koszty wymiany
Ŝarówek.
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź nr 51 w Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 10.08.2016 r. i Zmiana treści SIWZ I z
dnia 10.08.2016 r.
Pytanie 218 dot. pakietu nr 2
Dotyczy punktu VII.6. Dodatkowe Załącznika nr 1
Prosimy o usunięcie wymogu podłączenia aparatu do PACS w celu archiwizacji badań.
Wyjaśniamy, Ŝe podczas zabiegów z wykorzystaniem ramienia C nie ma potrzeby takiej
archiwizacji, poza tym opcja taka znacznie podwyŜsza cenę aparatu z uwagi na wyskoki koszt
zakupu licencji od producenta PACS.
Jednocześnie informujemy, w pkt.VI.10 wymagacie Państwo archiwizacji na dysku min.8000
obrazów które w łatwy i tani sposób mogą być przenoszone za pomocą Pendriva.
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie powyŜszego sposobu przenoszenia zarchiwizowanych badań
za pomocą Pendriva.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 219 dot. pakietu nr 2
Dotyczy punktu VI.2. Monitor, Tor wizyjny Załącznika nr 1
Prosimy o dopuszczenie aparatu z monitorem o luminacji 300 cd/m2. Wartość taka jest zupełnie
wystarczająca do zapewnienia diagnostycznych parametrów obrazowych na najwyŜszym
medycznym poziomie.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 220 dot. pakietu nr 2
Zwracamy się z prośbą o określenie terminu realizacji zamówienia do 7 tygodni od daty
podpisania umowy. W przypadku ewentualnego przesunięcia terminu składania ofert, następnie
biorąc pod uwagę termin ogłoszenia wyniku postępowania, termin dostawy do 10.11.2016r.,
moŜe okazać się nierealny i niewystarczający.
Aparat RTG z ramieniem C jest sprzętem rentgenodiagnostycznym, produkowanym przez
producenta zagranicznego, zgodnie z konfiguracją określoną przez przyszłego UŜytkownika,
a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy, nie jest moŜliwa wcześniej, niŜ po
wyborze oferty i podpisaniu umowy przetargowej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,
a więc termin dostawy zaproponowany przez Zamawiającego, jest za krótki.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 221 dot. Wzoru Umowy
Dotyczy punktu 8 .VII. Warunki gwarancji i serwisu i ust.2.8b) § 10 projektu Umowy
Zwracamy się z prośbą o wydłuŜenie czasu na usuniecie awarii poprzez wyodrębnienie czasu
naprawy bez wymiany części zamiennych i z wymianą części zamiennych.
Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i do 7 dni roboczych
(w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od momentu
przystąpienia do naprawy.
Wyjaśniamy, Ŝe czas naprawy, zaleŜny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych
uszkodzeń, taka naprawa moŜe potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku
skomplikowanego uszkodzenia nieco dłuŜej, jak równieŜ w przypadku takiego, które np.
wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuŜa się o termin
sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu i moŜe wynieść od 7-10 dni
roboczych.
W związku z powyŜszym, prosimy o wyraŜenie zgody zaproponowany zapis.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 222 dot. Wzoru Umowy
Dotyczy punktu 8 .VII. Warunki gwarancji i serwisu i ust.2.9) § 10 projektu Umowy
W nawiązaniu do w/w zapisów, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia
urządzenia zastępczego na czas przedłuŜającej się naprawy (ponad terminy określone przez
Zamawiającego).
Wyjaśniamy, Ŝe przedmiotem zamówienia jest aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie
ma moŜliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyŜ wymaga to przede
wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastępczego aparatu.
Ponadto z dostarczeniem aparatu zastępczego tj. aparatu RTG z ramieniem C wiąŜe się szereg
czynności związanych z tym procesem. Najpierw naleŜy zdemontować uszkodzony aparat,
przygotować ponownie pomieszczenie pod instalację zastępczego sprzętu, zainstalować go,
przeprowadzić kalibrację, ale najwaŜniejsze uruchomić aparat. Natomiast uruchomienie
zastępczego aparatu RTG z ramieniem, jest moŜliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez
Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie zastępczego
aparatu, co wiąŜę się z długim okresem oczekiwania, który moŜe wynieść nawet do miesiąca, a w
tym czasie moŜna juŜ naprawić uszkodzony system.
W związku z powyŜszym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez
odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku
aparatu RTG z ramieniem C.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 223 dot. Wzoru Umowy
W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 5 (odstąpienia od wymogu
dostarczenia sprzętu zastępczego), prosimy o modyfikację zapisu w ust.2.9 § 10 Projektu
Umowy i pkt. 8.VII wg poniŜszego zapisu:
„W przypadku przekroczenia terminu awarii nie dającej się usunąć w przeciągu 10 dni
Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o zbliŜonych parametrach”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 224
Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, Ŝe w sytuacji, gdy Wykonawca, dostarczy urządzenie
zastępcze, nie zostanie obciąŜony karami umownymi?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 225 dot. Wzoru Umowy
Dotyczy ust. 3 § 6 wzoru Umowy
Zwracamy się z prośbą o wyraŜenie zgody na 30-dniowy termin płatności?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 226 dot. Wzoru Umowy
Dotyczy ust.2. 10 i § 10 wzoru Umowy
W nawiązaniu do w/w punktu prosimy o wyjaśnienie jakie są zasady naliczania utraconych
korzyści?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 227 dot. Wzoru Umowy
Dotyczy ust. 2.11 § 10 wzoru Umowy i ust. 5 § 10 wzoru Umowy
W nawiązaniu do w/w zwracamy się z prośbą o odstąpienie od w/w zapisów. Wyjaśniamy, Ŝe
wykonywanie napraw w okresie gwarancji przez inny podmiot (nieautoryzowany przez
producenta aparatu rentgenowskiego), skutkuje natychmiastową utratą gwarancji na przedmiot
umowy.
Tylko autoryzowany przez producenta serwis Wykonawcy jest wyłącznie
upowaŜniony do dokonywania wszelkiego rodzaju napraw gwarancyjnych, gdyŜ jest
odpowiednio przeszkolony przez producenta, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie
serwisowania konkretnego modelu urządzenia
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 228 dot. Wzoru Umowy
Dotyczy ust. 6 § 4 projektu Umowy
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od w/w punktu.
Wyjaśniamy, Ŝe tylko autoryzowany przez producenta serwis jest upowaŜniony do
dokonywania wszelkiego rodzaju napraw, gdyŜ jest odpowiednio przeszkolony przez
producenta oraz posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania konkretnego modelu
aparatu.
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Blokady, kody serwisowe mają za zadanie zabezpieczyć wszelkie urządzenia przed ingerencją
osób niekompetentnych, co moŜe przełoŜyć się na duŜe koszty naprawy sprzętu przez
Zamawiającego.
Z uwagi, Ŝe jest to sprzęt medyczny, a wszelkie zmiany mogą mieć wpływ na zdrowie pacjentów
serwisowaniem powinny zajmować się jedynie osoby posiadające odpowiednią wiedze oraz
certyfikaty ze szkoleń producenta aparatu.
Informujemy, Ŝe firma , która ma prawo wykonywać naprawy danych urządzeń powinna znać
kody dostępu do tych urządzeń. JeŜeli nie ma to znaczy, Ŝe nigdy nie wykonywała naprawy
takich urządzeń.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 229 dot. Wzoru Umowy
W nawiązaniu do ust.1a) § 12 Projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniŜenie kar
umownych do wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za kaŜdy dzień opóźnienia
w dostawie. Wyjaśniamy, Ŝe w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w.
powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu
zamówienia za kaŜdy dzień zwłoki.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 230 dot. Wzoru Umowy
W nawiązaniu do ust.1b) § 12 Projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniŜenie kar
umownych do wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za kaŜdy dzień opóźnienia
w wykonaniu przeglądu.
Wyjaśniamy, Ŝe w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie
przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia za kaŜdy
dzień zwłoki.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 231 dot. Wzoru Umowy
W nawiązaniu do ust.1c) § 12 Projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniŜenie kar
umownych do wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za kaŜdy dzień opóźnienia
w usunięciu wad i usterek.
Wyjaśniamy, Ŝe w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie
przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia za kaŜdy
dzień zwłoki.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 232 dot. Wzoru Umowy
W nawiązaniu do ust. 1.d) i 1.e) § 12 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą obniŜenie kary za
odstąpienie od umowy, do wysokości 10% wynagrodzenia umowy brutto. Kara określona przez
Zamawiającego, w wysokości 15 % wartości zamówienia, jest bardzo wysoka. NaleŜy podkreślić,
iŜ kara powinna mieć charakter wyłącznie dyscyplinujący. Motywować, wykonawcę do
wywiązywania się z warunków umowy, a nie prowadzić do osiągnięcia korzyści materialnych
przez drugą stronę. W związku z powyŜszym, prosimy o przychylenie się do naszej prośby i
obniŜenie kary do wysokości 15% wartości zamówienia.
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 233 dot. Wzoru Umowy
Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów takŜe
Wykonawcy, prosimy o obciąŜenie karą umowną takŜe Zamawiającego, (w wysokości jak
przewidziana dla Wykonawcy), za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leŜących po
stronie Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 234
W związku z tym, Ŝe przedmiotem zamówienia jest takŜe wyposaŜenie dodatkowe m in.
fartuchy, kołnierze na tarczycę, okulary ochronne, rękawice czy Zamawiający wyrazi zgodę na
modyfikację formularza zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ tak aby były tam
wyszczególnione inne pozycje poza aparatem rtg z ramieniem c, gdyŜ podatek Vat nie musi być
zgodny z podatkiem Vat na sprzęt medyczny?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 235
W związku z rozbieŜnościami pomiędzy umową, a SIWZ prosimy o informacje czy
w przedmiotowym postepowaniu Zamawiający wymaga ZNWU? W umowie są zapisy
dotyczące ZNWU w § 13, natomiast w SIWZ na str.15 w pkt.23 jest informacja, ze ZNWU nie
obowiązuje.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 236
W przypadku obowiązku ZNWU, prosimy o obniŜenie zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy o połowę tj. do 5 % ceny ofertowej brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 237 dot. Wzoru Umowy
Dotyczy ust. 7 i 8 § 6 projektu Umowy
Prosimy o wyjaśnienie, poniewaŜ Zamawiający powołuje się na zapisy w § 7 ust.5 i § 7 ust.6
projektu Umowy, gdzie takich ustępów nie ma.
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący
sposób:
we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ w § 6 zmienia zapis z:

1.
2.

§6
Płatności
Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie faktury.
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie naleŜyte wykonanie przedmiotu
umowy, potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru zatwierdzonym przez Dyrektora
Szpitala lub osoby przez niego upowaŜnionej.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni (zgodnie z Ustawą o Terminach
Zapłaty w Transakcjach Handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403 Art. 8 ust. 2).
Terminy zapłaty uwaŜa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciąŜony kwotą naleŜną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu
terminu płatności.
Wykonawca gwarantuje, Ŝe jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio
lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy
i związane z nimi naleŜności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób
trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyraŜonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaŜności. Wykonawca gwarantuje, iŜ nie dokona jakiejkolwiek czynności
prawnej lub teŜ faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana
wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w
szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz.
Wykonawca gwarantuje, iŜ celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie moŜe udzielić
upowaŜnienia, w tym upowaŜnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej
pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in.
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iŜ zapłata za świadczenia wykonane
zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz
Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu
Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych
podmiotów niŜ bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, moŜe nastąpić wyłącznie za poprzedzającą
to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyraŜoną w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyŜej w § 7 ust. 5 Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia
ryczałtowego wskazanego jako brutto w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za kaŜdy przypadek
naruszenia wyŜej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonej kary umowne.
W razie naruszenia obowiązku opisanego wyŜej w § 7 ust. 6, Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia
ryczałtowego wskazanego jako brutto w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za kaŜdy przypadek
naruszenia wyŜej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonej kary umownej.

który otrzymuje nowe brzmienie:

9.
10.

11.

12.

13.

§6
Płatności
Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie faktury.
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie naleŜyte wykonanie przedmiotu
umowy, potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru zatwierdzonym przez Dyrektora
Szpitala lub osoby przez niego upowaŜnionej.
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie regulowane przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 60 dni (zgodnie z Ustawą o Terminach
Zapłaty w Transakcjach Handlowych z dnia 8 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz 403 Art. 8 ust. 2).
Terminy zapłaty uwaŜa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie obciąŜony kwotą naleŜną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu
terminu płatności.
Wykonawca gwarantuje, Ŝe jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio
lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy
i związane z nimi naleŜności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób
trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyraŜonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaŜności. Wykonawca gwarantuje, iŜ nie dokona jakiejkolwiek czynności
prawnej lub teŜ faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana
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wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w
szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz.
Wykonawca gwarantuje, iŜ celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie moŜe udzielić
upowaŜnienia, w tym upowaŜnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej
pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in.
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
14. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iŜ zapłata za świadczenia wykonane
zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz
Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy. Umorzenie długu
Zamawiającego do Wykonawcy poprzez uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych
podmiotów niŜ bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, moŜe nastąpić wyłącznie za poprzedzającą
to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyraŜoną w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.
15. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyŜej w § 6 ust. 5 Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia
ryczałtowego wskazanego jako brutto w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za kaŜdy przypadek
naruszenia wyŜej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonej kary umowne.
16. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyŜej w § 6 ust. 6, Wykonawca zobowiązany będzie
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia
ryczałtowego wskazanego jako brutto w § 2 ust. 3 niniejszej umowy za kaŜdy przypadek
naruszenia wyŜej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonej kary umownej.

Pytanie 238 dot. Wzoru Umowy
Dotyczy pkt 5 VIII. Załącznika nr 1
W nawiązaniu do w /w punktu, rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, Ŝe instrukcję obsługi
Wykonawca ma dostarczyć wraz z dostawą aparatu?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść
SIWZ w następujący sposób:
25. Tor wizyjny montowany na statywie mikroskopu, składający się z następujących elementów:
a) Adaptera do podłączenia kamery o przetworniku 1/3 cala,
b) Kamery medycznej Full HD, o rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli,
c) Monitora medycznego o rozdzielczości Full HD, 1920x1080 pikseli, minimalnej przekątnej
ekranu 21.5 cala montowanego na wysięgniku na statywie mikroskopu,
d) Rejestratora medycznego Full HD, o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. MoŜliwość rejestracji na
wbudowanym dysku twardym min. 1 TB i zewnętrznych nośnikach w postaci pamięci
przenośnych lub respirator z wbudowanym twardym dyskiem 500Gb oraz zewnętrznym
twardym dyskiem o pojemności 1 Tb
który otrzymuje nowe brzmienie:
25. Tor wizyjny montowany na statywie mikroskopu, składający się z następujących elementów:
a) Adaptera do podłączenia kamery o przetworniku 1/3 cala,
b) Kamery medycznej Full HD, o rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli,
c) Monitora medycznego o rozdzielczości Full HD, 1920x1080 pikseli, minimalnej przekątnej
ekranu 21.5 cala montowanego na wysięgniku na statywie mikroskopu,
d) Rejestratora medycznego Full HD, o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. MoŜliwość rejestracji na
wbudowanym dysku twardym min. 1 TB i zewnętrznych nośnikach w postaci pamięci
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przenośnych lub rejestrator z wbudowanym twardym dyskiem 500Gb oraz zewnętrznym
twardym dyskiem o pojemności 1 Tb
Dodatkowo w załączniku nr 1 do SIWZ „Parametrów techniczno-uŜytkowych” w Pakiecie nr 3
poz I pkt 2 „Nazwa parametru”zmienia zapis z:
2. System telewizyjny HDTV 1920x1080i lub FullHD 1920 x 1080p (skanowanie progresywne)
który otrzymuje nowe brzmienie:
2. System telewizyjny HDTV 1920x1080p lub FullHD 1920 x 1080p (skanowanie progresywne)
oraz w załączniku nr 1 do SIWZ „Parametrów techniczno-uŜytkowych” w Pakiecie nr 3 poz III
pkt 1 „Nazwa parametru”zmienia zapis z:
1.Połaczenie z optyką typ kątowy L, pracująca w systemie HDTV, 3 programowalne przyciski
funkcyjne na przewodzie transmisyjnym lub połączenie z optyką typ kątowy L, pracująca w
systemie HDTV, 2 programowalne przyciski funkcyjne z moŜliwością zaprogramowania dwóch
funkcji do kaŜdego przycisku
który otrzymuje nowe brzmienie:
1. Połaczenie z optyką typ osiowy L, pracująca w systemie HDTV, 3 programowalne przyciski
funkcyjne na przewodzie transmisyjnym lub połączenie z optyką typ kątowy L, pracująca w
systemie HDTV, 2 programowalne przyciski funkcyjne z moŜliwością zaprogramowania dwóch
funkcji do kaŜdego przycisku
oraz w załączniku nr 1 do SIWZ „Parametrów techniczno-uŜytkowych” w Pakiecie nr 6 poz I pkt
24. „Nazwa parametru”zmienia zapis z:
24. Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji
który otrzymuje nowe brzmienie:
24. Klawiatura numeryczna lub nawigacyjna do wprowadzania wartości parametrów infuzji
Dodatkowo w załączniku nr 1 do SIWZ „Parametrów techniczno-uŜytkowych” w Pakiecie nr 4
poz I pkt 24 „Nazwa parametru”zmienia zapis z:
24. Blat przenikalny dla promieni RTG z moŜliwością wykonywania zdjęć RTG oraz
moŜliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C (przesuw min. 400 mm)–
prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska.
który otrzymuje nowe brzmienie:
24. Blat przenikalny dla promieni RTG z moŜliwością wykonywania zdjęć RTG oraz moŜliwością
monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C (przesuw min. 310 mm)– prowadnice na kasetę
RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska.
Pozostała treść Załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyŜsze informacje naleŜy
traktować jako integralną część SIWZ.
W związku z powyŜszym Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:
- WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ II Z DNIA 16.08.2016 r., I ZMIANA TREŚCI SIWZ II z dnia
16..08.2016 r.,
- Zestawienie parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 3 Tor wizyjny z oprzyrządowaniem, Urządzenia do elektroresekcji, Videocystoskopu) po zmianach
z dnia 16.08.2016 r.
- Zestawienie parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 4 Stół zabiegowy, Lampa operacyjna) po zmianach z dnia 16.08.2016 r.
- Zestawienie parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 6 Pompy infuzyjne ze stacją dokującą) po zmianach z dnia 16.08.2016 r.
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- Zestawienie parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 8 Aparat USG) po zmianach z dnia 16.08.2016 r.
- Zestawienie parametrów techniczno-uŜytkowych stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet 9 Mikroskop operacyjny z torem wizyjnym) po zmianach z dnia 16.08.2016 r.
- Wzór Umowy Załącznik nr 8 do SIWZ po zmianach z dnia 16.08.2016 r.
Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z powaŜaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl
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