
 

 

                                                                                         ……………………………………… 
      ……………………………………… 

Znak: AE/ZP-27-24/16                            Tarnów, 2016-03-22 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę 

aparatu do znieczulania 1 sztuka. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 
1. Dotyczy pkt. XV SIWZ, pkt 11 pp. a), c) i d) - Urządzenie będące przedmiotem umowy 

jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona jest sytuacja, w 
której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna jest tylko część 
urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w 
takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną 
kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Uprawnienie do wymiany całego 
urządzenia niepotrzebnie może podwyższyć koszt zamówienia. W związku z tym wnosimy o 
modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w 
to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.  Zwracamy ponadto uwagę, że 
żądanie dostarczenia części sprzętu przez podmioty trzecie (uprawnienie takie Zamawiający 
wpisał w pp. d) może być sprzeczne z Ustawą o wyrobach medycznych oraz określonymi w 
niej obowiązkami Świadczeniodawcy (tj. Zamawiającego) i powodować utratę znaku CE na 
urządzenie. Producent nie bierze bowiem odpowiedzialności za sprzęt działający z 
nieautoryzowanymi komponentami, które nie były objęte procedurą zgodności i nie są objęte 
Deklaracją zgodności. W związku z tym sugerujemy usunięcie pp. d). 

2. Sekcja: XV SIWZ, pkt 17 – Zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych Wykonawca nalicza odsetki za opóźnienie w płatności w wysokości określonej 
w niniejszej Ustawie. W związku z powyższym wnosimy o dokonanie stosownej modyfikacji 
zapisów tego pkt. 

3. Sekcja: XV SIWZ, pkt 14 pp. a), c) - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są 
rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% 
za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/usunięciu stwierdzonych wad oraz 10% w 
przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do 
przyjętego w branży poziomu. 

4. Sekcja: XV SIWZ, pkt 14 pp. b) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów 
tego punktu? Kara umowna, jaką zastrzegł Zamawiający jest rażąco wysoka, zaś katalog 
przesłanek, w jakich Zamawiający może ją naliczyć jest szeroki. W interesie Wykonawcy 
pozostaje dopełnienie wszelkich starań, celem należytego wykonania umowy. Biorąc pod 
uwagę zapisy pkt. 18, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy i naliczyć karę umowną zastrzeżoną w pkt. 14 pp. c) – Zapisy te w należyty 
sposób zabezpieczają interesy Zamawiającego. W związku z powyższym wnioskujemy o 
usunięcie zapisów pkt. 14 pp. b) 

5. Sekcja: XV SIWZ, pkt 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów tego 
punktu? W interesie Wykonawcy pozostaje dopełnienie wszelkich starań, celem należytego 
wykonania umowy. Biorąc pod uwagę zapisy pkt. 14 pp. a) dające Zamawiającemu 
możliwość naliczenia kary umownej za zwłokę w realizacji zamówienia, interesy 
Zamawiającego są zabezpieczone, więc pozostawienie zapisów tego punktu jest niezasadne.  

6. Sekcja: XV SIWZ, pkt 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację 
tego punktu: „Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy (z wyłączeniem akcesoriów) 
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od dnia protokolarnego odbioru uruchomionych urządzeń na zasadach  

i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym” ? 
7. Sekcja: XV SIWZ, pkt 10 oraz pkt. 11 pp. d – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

usunięcie tych zapisów z wzoru umowy? Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z 
konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o 
nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych 
usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu 
rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub 
modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie 
bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również 
zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za 
szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.  

8. Sekcja: XV SIWZ, pkt 10– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z pkt. 10 nast. 
Zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia tych usterek i 

wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień 

sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie 

powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę 

rękojmi i gwarancji” ? Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami 
działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla 
Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. 
Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub 
gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne 
z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i 
pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może 
potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny 
podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.  

9. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 7 oraz 8 - Sekcja: XV SIWZ, pkt 10 

oraz 11 pp. d) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zwrotu „osoby trzeciej” na „inny 
autoryzowany przez producenta Serwis” oraz usunięcie słowa „niebezpieczeństwo”? 

Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych 
podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach  
i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do 
ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły 
zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta  
i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za 
pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać 
Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest 
niezgodny z art. 361 § 1 kc.  

10. Załącznik nr 7.1, 7.2, 7.3 – Czy celem zapewnienie najwyższej, jakości oferowanych 
sprzętów Zamawiający będzie wymagać sprzętu wyprodukowanego w 2016 r.? Określenie 
takiego wymogu zagwarantuje Zamawiającemu dostawę sprzętu w pełni nowego,  
który nie został poddany długiemu okresowi magazynowania, jak miałoby to miejsce  
w przypadku dostawy sprzętu wyprodukowanego w 2015 r. 

11. Dotyczy pkt.5 Załącznika nr 7  - Czy Zamawiający dopuści aparat z jedną pojemną 
szufladą o pojemności umożliwiającej przechowanie akcesoriów używanych z aparatem? 

12. Dotyczy pkt.8 Załącznika nr 7  -Czy Zamawiający oczekuje uchwytów w których można 
ustawić także butle 10 L? 
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13. Dotyczy pkt.16 Załącznika nr 7  -Czy aparat z nieco większą objętością układu 
oddechowego zostanie dopuszczony do postępowania? Nie widzimy przesłanek klinicznych 
ani technicznych by ograniczać ten parametr. 

14. Dotyczy pkt.18 Załącznika nr 7  -Czy Aparat z wydajnością obejścia tlenowego, która, na 
co szczególnie chcemy zwrócić uwagę, ściśle zależy od ciśnienia gazów w sieci centralnego 
zasilania, od 35 l/min zostanie dopuszczony do postępowania?     

15. Dotyczy pkt.19 Załącznika nr 7  - Czy Zamawiający dopuści aparat ze zbiornikiem 
wielorazowego użytku, w którym istnieje także możliwość używania zbiorników 
jednorazowych, które mogą być wymieniane podczas pracy bez rozszczelniania układu i 
stosowania narzędzi? Należy zwrócić uwagę że wymiana wapna podczas zabiegu/operacji to 
nader rzadki przypadek w praktyce klinicznej. 

16. Dotyczy pkt.25 Załącznika nr 7  -Jeśli Zamawiający twierdzi i podtrzymuje to w zapisach 
SIWZ że będzie wykorzystywał takie niskie zakresy czułości prosimy o dopuszczenie 
regulacji czułości od 0,3 l/min bowiem w odniesieniu do aktualnego wymogu różnica jest 
zupełnie nieistotna. Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją czułości od 0,3 l/min? 

17. Dotyczy pkt.27 Załącznika nr 7  -Czy aparat z regulacją PEEP do 20 cmH2O zostanie 
dopuszczony do postępowania? 

18. Dotyczy pkt.28 Załącznika nr 7  -Czy aparat z regulacją stosunku wdechu do wydechu 
minimum 2:1 do 1:4 zostanie dopuszczony do postępowania? 

19. Dotyczy pkt.30 Załącznika nr 7  -Czy aparat z regulacją objętości oddechowej do 1400 ml 
zostanie dopuszczony do postępowania? 

20. Dotyczy pkt.31 Załącznika nr 7  -Ponieważ postawiony wymóg znajduje się w sekcji 
REGULACJA czy należy rozumieć, że Zamawiający wymaga bezpośredniej regulacji 
objętości oddechowej od 5 ml do 1500 ml w trybie ciśnieniowym? Czy może chodzi tylko o 
możliwość uzyskania w trybie ciśnieniowym objętości5 ml? Parametrem regulowanym 
bezpośrednio w trybie VCV jest objętość, w trybie PCV jest ciśnienie. Ponieważ treść 
wymagania jest identyczna jak marketingowe zapisy w broszurach aparatów do znieczulania 
firmy GE prosimy o precyzyjne określenie o co chodzi Zamawiającemu lub wykreślenie tak 
sformułowanego zapisu. 

21. Dotyczy pkt.34 Załącznika nr 7  -Czy Zamawiający dopuści aparat bez powielania alarmów 
tego samego typu tzn. bez alarmu TV z regulowanymi progami? 

22. Dotyczy pkt.50 Załącznika nr 7  -Czy Zamawiający zrezygnuje z pomiaru oporów dróg 
oddechowych, jest to mniej znaczący element, a dodatkowo takie zestawienie spełniają 
urządzenia GE, dlatego prosimy jak na wstępie. 

23. Dotyczy pkt.53 Załącznika nr 7  -Czy Zamawiający dopuści aparat z prezentacją pętli 
ciśnienie – objętość, objętość – przepływ? 

24. Dotyczy pkt.58-59 Załącznika nr 7  -Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony 
we wbudowany, kolorowy ekran LCD o przekątnej 12,2” i rozdzielczości 800x600 pikseli? 

25. Dotyczy pkt.61 Załącznika nr 7  -Czy mając na uwadze wymagane do monitorowania 
parametry: EKG (1 krzywa przy 3 elektrodach), Oddech (1 krzywa), SpO2 (krzywa), 
temperatura (0 krzywych), NIBP (0krzywych), IBP (krzywe), NMT (0krzywych), a więc 
potencjalną możliwość jednoczesnego wyświetlania 5 krzywych dynamicznych, 
Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający jednoczesne wyświetlanie 5 krzywych 
dynamicznych oraz wartości liczbowe pozostałych monitorowanych parametrów? 

26. Dotyczy pkt.65 Załącznika nr 7  -Czy wobec braku wymogu dostarczenie wraz z 
monitorem klawiatury i myszki USB, Zamawiający dopuści zaoferowanie kardiomonitora nie 
wyposażonego w port USB, z możliwością jego rozbudowy w przyszłości o funkcję 
podłączenia myszy i klawiatury do portu USB?   
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27. Dotyczy pkt.78 Załącznika nr 7  -Czy mając na uwadze fakt, że opisana w punkcie 78 
możliwość pomiaru stresu operacyjnego jest unikalną funkcją kardiomonitorów oferowanych 
przez firmę GE, Zamawiający zrezygnuje z w/w wymogu? 

28. Dotyczy pkt.80 Załącznika nr 7  -Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający 
monitorowanie 2 temperatur oraz jednoczesną prezentację 2 wartości temperatury obu 
zmierzonych lub jednej zmierzonej oraz różnicy temperatur? 
 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1. i Ad.3 – Ad.6 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach                 
Rozdziału XV pkt. 9, 11a), 11c), 14a), 14b), 14 c) i 21 SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.                   
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Ad.7 – Ad.9 i Ad.1 w zakresie pkt.XV.ppkt. 11 d) SIWZ  

Zamawiający zmienia zapis pkt.XV.10 SIWZ z zapisu o treści: „Wykonawca zobowiązany jest 
do usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny 
koszt, a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego – maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli 
usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie 
wykonania czynności wskazanych w pkt.11, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie 
trzeciej usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania 
jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z 
powyższego prawa nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej 
przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji.” na zapis o treści: „Wykonawca zobowiązany jest do 
usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy na własny koszt, 
a w razie ich nie usunięcia lub nie dokonania naprawy w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego – maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeśli 
usterka, wada lub naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy i 10 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego jeżeli zaistnieje taka konieczność - oraz nie 
wykonania czynności wskazanych w pkt.11, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia osobie 
trzeciej, posiadającej autoryzację producenta danego sprzętu, usunięcia tych usterek i wad lub 
dokonania naprawy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego prawa nie powoduje utraty 
uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi i gwarancji. ” 
Ponadto Zamawiający zmienia zapis pkt.XV.11 d) SIWZ z zapisu o treści: „d) powierzenia 
usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego elementu, 
podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim” na zapis o 
treści: „powierzenia usunięcia wad lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad lub wadliwego 
elementu, podzespołu, modułu, zespołu wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim 
posiadającym autoryzację producenta danego sprzętu” 
Ad.2.  
Zamawiający w Formularzu Ofertowym usuwa zapis dotyczący pkt.III.2 o treści: „2. Wysokość 
odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty - ....................... w stosunku rocznym (nie wyższe niż 
ustawowe, w przypadku odsetek w wysokości aktualnie obowiązujących odsetek ustawowych 
należy wpisać „odsetki ustawowe”).”. Numeracja punktów po usunięciu ppkt.2 w pkt.III 
Formularza Ofertowego pozostaje bez zmian. 
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Ponadto Zamawiający w pkt.XV – Ogólne warunki umowy - usuwa zapis dotyczący pkt.17                 
o treści: „17. Za nieterminową zapłatę należności Wykonawca może  naliczać odsetki w 
wysokości  ................................. w skali roku”. Numeracja punktów po usunięciu ppkt.17 w 
pkt.XV SIWZ pozostaje bez zmian. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku konieczności naliczenia odsetek z tytułu 
nieterminowej zapłaty, Wykonawcy przysługiwały będą odsetki ustawowe, o których mowa  w 
art.8 ust.1 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403 z 
póź.zm) tj. odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
Ad.10. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania aparatu fabrycznie nowego rok 
produkcji nie wcześniejszy niż 2015. Tym samym Zamawiający dopuści również aparat 
wyprodukowany w 2016r.  
Ad.11. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu z jedną pojemną szufladą o pojemności 
umożliwiającej przechowanie akcesoriów używanych z aparatem. 
Ad.12. 

Zamawiający zmienia zapis pkt.8 Załącznika Nr 7 do SIWZ z zapisu o treści: „Możliwość 
awaryjnego zasilania gazowego z butli (N2O,O2), uchwyt do zapasowej butli tlenowej i N2O na tylnej 
ścianie aparatu” na zapis o treści: „Możliwość awaryjnego zasilania gazowego z butli (N2O,O2), 
uchwyt do zapasowej butli tlenowej i N2O każda o pojemności 10 l  na tylnej ścianie aparatu” 
Ad.13. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu, który posiada układ oddechowy o 
całkowitej pojemności nieco więksej niż 3,0 l, pod warunkiem, że pojemność ta nie będzie 
większa niż  3,5 l. 
Ad.14. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.15. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.16. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu z regulacją czułości od 0,3 l/min 
Ad.17. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu z regulacją PEEP do 20 cmH2O. 
Ad.18. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu z regulacją stosunku wdechu do wydechu 
minimum 2:1 do 1:4. 
Ad.19. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu z regulacją objętości oddechowej do 1400 
ml. 
Ad.20. 

Zamawiający w Załączniku Nr 7 do SIWZ  usuwa zapis dotyczący pkt.31 o treści: „31. Zakres 
objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa”. Numeracja wierszy 
po usunięciu pkt.31 pozostaje bez zmian. 
Ad.21. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.22. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Ad.23. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu z prezentacją pętli ciśnienie – objętość, 
objętość – przepływ. 
Ad.24. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.25. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kardiomonitora umożliwiającego jednoczesne 
wyświetlanie 5 krzywych dynamicznych oraz wartości liczbowe pozostałych monitorowanych 
parametrów. 
Ad.26. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.27. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.28. 

Zamawiający dopuści również zaoferowanie kardiomonitora umożliwiającego monitorowanie 2 
temperatur oraz jednoczesną prezentację 2 wartości temperatury obu zmierzonych lub jednej 
zmierzonej oraz różnicy temperatur. 
 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.2, Ad.7 – Ad.9, Ad.12 oraz Ad.20 działając na 
podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
przedłuża termin składania i  otwarcia  ofert na: 
            - składanie ofert do dnia 31.03.2016r godz. 10:00 

            - otwarcie ofert w dniu 31.03.2016r godz. 11:00 

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
punkcie III.11, V, X.1, XI.1, XV, Formularza Ofertowego, Załącznika Nr 7 do SIWZ  oraz 
zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 

W załączeniu Formularz Ofertowy oraz Załącznik Nr 7 do SIWZ po dokonanej zmianie.  
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 


