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Znak: AE/ZP-27-62/16                               Tarnów, 2016-05-13 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę 

kardiomonitorów w ilości 8 sztuk. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy pkt. 7 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści zasilanie wystarczające na 1 

godzinę awaryjnej pracy kardiomonitora?  

2. Dotyczy pkt. 10 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji 

opisanej w tym punkcie? 

3. Dotyczy pkt. 19 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści zakres 30-300 bpm? 

4. Dotyczy pkt. 23 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści zakres 3-30 s? 

5. Dotyczy pkt. 27 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści zakres 20-260 mmHg? 

6. Dotyczy pkt. 10 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej 

jakości kardiomonitor bez funkcji ciągłego zapisu parametrów z ostatnich 2 godzin? 

7. Dotyczy pkt. 15 Załącznik Nr 7 -  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej 

jakości kardiomonitor bez funkcji detekcji stymulatora serca? 

8. Dotyczy pkt. 27 Załącznik Nr 7- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej 

jakości kardiomonitor z zakresem pomiarowym NIBP wynoszącym: 40~270 mmHg? 

9. Dotyczy pkt.10 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy 

kardiomonitor bez  możliwości ciągłego zapisu w pamięci kardiomonitora wszystkich 

monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu 

2 godzin?  

10. Dotyczy pkt. 12 Załącznik nr 7 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy 

kardiomonitor z obsługą poprzez pokrętło i przyciski funkcyjne? 

11. Dotyczy pkt. 27 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej 

klasy kardiomonitor z zakresem pomiaru NIBP 30-254 mmHg?  

12. Czy Zamawiający będzie wymagał pomiaru saturacji w technologii Nelcor lub Fast lub 

Masimo? 

13. Dotyczy pkt. 2 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez regulacji 

jasności ekranu ale posiadającym tryb nocny, w którym jasność jest automatycznie obniżana? 

14. Dotyczy pkt. 10 Załacznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania  

kardiomonitor z pamięcią krzywej EKG z ostatnich 2 godzin oraz trendów wszystkich  

parametrów z ostatnich 120 godzin? 

15. Dotyczy pkt. 2 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor 

kolorowy LCD TFT minimum 12" o rozdzielczości min. 800x600 pikseli z modułami 

zabudowanymi na stałe wewnątrz kardiomonitora oraz możliwością wyboru kolorów krzywych 

dynamicznych? 

16.  Dotyczy pkt. 10 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor 

z ciągłym zapisem w pamięci fal dynamicznych do 720 s.? 

17.Czy Zamawiający dopuści podgląd historii wszystkich krzywych parametrów 

monitorowanych przez okres min. 2 minuty, każdy z producentów Kardiomonitorów oferuje 

możliwość podglądu krzywych FullDisclosure, realizuje to w sposób uniemożliwiający podgląd 

wszystkich mierzonych parametrów w czasie analizy danych historycznych. W związku z 
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powyższym pamięć FullDisclosure oferowana jest w okresie krótkiego odcinka czasu. Czy w 

związku z powyższym Zamawiający dopuści dwu minutowy okres przeglądu krzywych 

mierzonych parametrów, natomiast dłuższy okres Zamawiający podda dodatkowej ocenie 

punktowej?  

18. Dotyczy pkt. 10 „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Prosimy 

Zamawiającego o zmianę ww. punktu na następujący: „(…) Jeżeli zaistnieje taka konieczność – 

oraz nie wykonania czynności usunięcia tych usterek i wad lub dokonania naprawy Zamawiający 

zachowuje uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy i przepisów ogólnych”? 

19. Dotyczy pkt. 11 „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Prosimy 

Zamawiającego o zmianę ww. punktu na następujący: „a) W przypadku, gdy danego urządzenia 

w okresie gwarancji nie da się naprawić Zamawiający może żądać wymiany przez Wykonawcę 

tego wadliwego urządzenia na nowe lub wolne od wad. W przypadku, gdy w okresie gwarancji 

występuje trzecia naprawa gwarancyjna tego samego elementu/podzespołu danego urządzenia 

Zamawiający, w przypadku zaistnienia kolejnej usterki gwarancyjnej może żądać wymiany 

przez Wykonawcę tego wadliwego elementu/podzespołu na nowy lub wolny od wad.” 

20. Dotyczy pkt. 11d „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Wnosimy o usunięcie 

przez Zamawiającego zapisu punktu 11d. 

21. Dotyczy pkt. 14 „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zmianę ww. zapisu na następujący: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne w wysokości: 

a) 0,5 % wartości brutto towaru nie dostarczonego  w terminie, za każdy dzień zwłoki, jeżeli 

towar nie zostanie dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność 

b) 1% wartość brutto towaru niezgodnego – w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i 

określonymi w załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie 

jakości 

c)10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:  

-usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,  

-dostarczeniu nowego przedmiotu umowy, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamych 

parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi. 

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją 

Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 14 dni 

roboczych”? 

22. Dotyczy pkt. 15 „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zmianę ww. punktu na następujący: „Naliczanie przez Zamawiającego kary 

umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz 

terminem zapłaty”? 

23. Dotyczy pkt. 18 „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na następujący: „W przypadku niewykonania umowy przez 

Wykonawcę z jego winy(przez niewykonanie umowy rozumie się zwłokę w dostarczeniu 

przedmiotu zamówienia powyżej 40 dni), Zamawiający może dokonać zakupu towaru od innych 

Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową”? 

24. Dotyczy pkt. 21 „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na następujący: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli opóźnienie w dostarczeniu respiratora 
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o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości, przekroczy 30 dni roboczych 

od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy”? 

25. Dotyczy pkt. 22 „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na zmianę ww. punktu na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji 

wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez  

zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 

15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieziszczenia przez Zamawiającego 

zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca 

ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne 

wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące” 

26. Dotyczy pkt. 11 ppkt. a,c,d „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Urządzenie 

będące przedmiotem  umowy jest zbudowane z niezależnie działających  części/modułów. 

Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymagałby 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 przewyższyć koszt zamówienia. W związku z tym 

wnosimy o modyfikacje punktu poprzez usuniecie możliwości wymiany całego sprzętu, 

wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów. 

27. Dotyczy pkt. 14 ppkt. a,c „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – 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. 

28. Dotyczy pkt. 14 ppkt. b „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisów tego punktu? 

29. Dotyczy pkt. 21 „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na usunięcie zapisów tego punktu? 

30. Dotyczy pkt. 10 oraz pkt. 11 ppkt. d „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tych zapisów z wzoru umowy? 

31. Dotyczy pkt. 10 „Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ – Czy Zamawiający 

wyrazi zgodę na usunięcie z pkt. 10 następującego 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.” 

32. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie Nr 30 oraz 31, pkt. 10 i 11 ppkt. d 

„Ogólne warunki umowy” Rozdział XV SIWZ –Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 

zwrotu „osoby trzeciej” na „inny autoryzowany przez producenta Serwis” oraz usuniecie słowa  

„niebezpieczeństwo”? 

33. Dotyczy pkt. 6 Załącznik Nr 7 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez gniazda 

USB? 

34. Dotyczy pkt. 10 Załącznik Nr 7 –  Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez 

możliwości ciągłego zapisu wszystkich monitorowanych wartości liczbowych oraz fal 

dynamicznych? 

35. Dotyczy pkt. 12 Załącznik Nr 7 –  Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez ekranu 

dotykowego? 
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36. Dotyczy pkt. 19 Załącznik Nr 7 –  Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem 

pomiarów rytmu serca od 30 do 300 uderzeń/min.? 

37. Dotyczy pkt. 23 Załącznik Nr 7 –  Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmem 

bezdechu z regulacją w zakresie od 20 do 60 sek. skokowo co 20 sek.? 

38. Dotyczy pkt. 29 Załącznik Nr 7 –  Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem 

programowania interwałów w trybie automatycznym 1 do 120 min? 

39. Dotyczy pkt. 31 Załącznik Nr 7 –  Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem 

monitorowania temperatury 10-45
0  

C? 

40. Dotyczy pkt. 11 Załącznik Nr 7 –  Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią 

trendów 168 godzin oraz możliwością zapisu fal dynamicznych ostatnich 30 minut ? 

 

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

Ad.1 

Zamawiający dopuści również w pkt. 7 Załącznika Nr 7 zasilanie wystarczające na 1 godzinę 

awaryjnej pracy kardiomonitora. 

Ad.2 

Zamawiający w pkt. 10 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ  z uwzględnieniem 

odpowiedzi w Ad.14 

Ad.3 

Zamawiający dopuści również w pkt. 19 Załącznika Nr 7 zakres częstości akcji serca 30-300 

bpm. 

Ad. 4 

Zamawiający dopuści również w pkt.23 Załącznika Nr 7 wykrywanie bezdechu w zakresie             

3-30 s. 

Ad. 5  

Zamawiający dopuści również w pkt. 27 Załącznika Nr 7 zakres pomiarowy NIBP 20-260 

mmHg. 

Ad. 6 

Zamawiający w pkt. 10 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapisy SIWZ z uwzględnieniem 

odpowiedzi w Ad.14 

Ad. 7 

Zamawiający w pkt. 15 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 8 

Zamawiający dopuści również w pkt. 27 Załącznika Nr 7 zakres pomiarowy NIBP 40-270 

mmHg. 

Ad. 9 

Zamawiający w pkt.10 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi 

w Ad.14 

Ad. 10 

Zamawiający w pkt.12 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad. 11 

Zamawiający dopuści  również w pkt. 27 Załącznika Nr 7 zakres pomiarowy NIBP 30-254 

mmHg. 

Ad.12 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również zaoferowanie pomiaru saturacji w technologii 

Nelcor lub Fast lub Masimo. 
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Ad. 13 

Zamawiający dopuści również w  pkt. 2 Załącznika Nr 7 kardiomonitor bez regulacji jasności 

ekranu, ale posiadający tryb nocny, w którym jasność jest automatycznie obniżana, pod 

warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad. 14 

Zamawiający dopuści również w  pkt.10 Załącznika Nr 7 kardiomonitor z pamięcią krzywej 

EKG z ostatnich 2 godzin oraz trendów wszystkich mierzonych  parametrów z ostatnich 120 

godzin. 

Ad. 15 

Zamawiający w pkt.2 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi 

w Ad.13. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wymaga, ale dopuszcza również 

kardiomonitor z możliwością wyboru kolorów krzywych dynamicznych. 

Ad. 16 

Zamawiający nie dopuści w pkt. 10 Załącznika Nr 7 kardiomonitora z ciągłym zapisem w 

pamięci fal dynamicznych do 720 s. 

Ad. 17 

Zamawiający w pkt.10 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi 

w Ad.14 

Ad.18 – Ad.20 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach                 

Rozdziału XV pkt.10 i 11 SIWZ – „Ogólne warunki umowy” z uwzględnieniem odpowiedzi w 

Ad.30 – Ad.32 i Ad.26 w zakresie pkt.XV.ppkt. 11 d) SIWZ. W sprawach nieuregulowanych w 

umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Ad.21 - Ad.25 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach                 

Rozdziału XV pkt.14, 15, 18, 21 i 22 SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach 

nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ad.26 – Ad.29 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach                 

Rozdziału XV pkt.11a), 11c), 14a), 14b), 14c) i 21 SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.                   

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ad.30 – Ad.32 i Ad.26 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 
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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.33 

Zamawiający w pkt. 6 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 34 

Zamawiający w pkt.10 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi 

w Ad.14 

Ad.35 

Zamawiający w pkt. 12 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad.36 

Zamawiający dopuści również w pkt. 19 Załącznika Nr 7 zakres częstości akcji serca 30-300 

bpm. 

Ad. 37 

Zamawiający dopuści również w pkt.23 Załącznika Nr 7 wykrywanie bezdechu w zakresie             

20-60 s z regulacją co 20 s. 

Ad.38 

Zamawiający w pkt. 29 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad. 39 

Zamawiający dopuści również w pkt.31 Załącznika Nr 7 kardiomonitor z pomiarem temperatry 

w zakresie 10 – 45 
o 

C. 

Ad. 40 

Zamawiający w pkt.10 Załącznika Nr 7 podtrzymuje zapis SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi 

w Ad.14 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


