
 
 

Grudziądz, dnia 17.07.2018 r.  

 

 

 

ZP- 2152/18 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu 

medycznego do Pracowni Gastroenterologii Dziecięcej (znak sprawy: A/26/PN/18). 

 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), że 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu 

medycznego do Pracowni Gastroenterologii Dziecięcej (znak sprawy: A/26/PN/18), 

wpłynęły zapytania (nr 1), do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

o następującej treści: 

 

1. Zapytanie: 

,,Pakiet nr 5 – Stoły transportowo-zabiegowe – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół o długości 2210 mm?”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak w załączeniu przekazując jej treść wszystkim 

zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

2. Zapytanie: 

,,Pakiet nr 5 – Stoły transportowo-zabiegowe – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w barierki boczne o długości 1520 mm, 

nieposzerzające stołu, metalowe z aluminiowym wykończeniem, składane poniżej materaca, 

zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża?” 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak w załączeniu przekazując jej treść wszystkim 

zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

3. Zapytanie: 

,,Pakiet nr 5 – Stoły transportowo-zabiegowe – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją kąta nachylenia segmentu oparcia pleców  

w zakresie 0-75°? 

 

Do wszystkich Wykonawców 



 
 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak w załączeniu przekazując jej treść wszystkim 

zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

4. Zapytanie: 

,,Pakiet nr 5 – Stoły transportowo-zabiegowe – 2 szt.  

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 

w zakresie +- 14°?” 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak w załączeniu przekazując jej treść wszystkim 

zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

5. Zapytanie: 

,,ZADANIE 7 - Sprzęt medyczny różny 

Czy Zamawiający wydzieli z zadania 7 pozycję nr VIII – „Ssak elektryczny 1 szt.” jako 

odrębne zadanie lub zgodzi się na składanie ofert częściowych dotyczących poszczególnych 

pozycji w ramach zadania nr 7? 

Umieszczenie urządzeń różnych typów pochodzących od różnych producentów w jednym 

zadaniu zaburza w poważny sposób zasadę swobodnej konkurencji eliminując producentów  

z udziału w postępowaniu i faworyzując pośredników. Jednocześnie wywołuje to wybitnie 

niekorzystne dla Zamawiającego konsekwencje cenowe w postaci podwyższenia cen 

oferowanych urządzeń o marżę pośrednika”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak w załączeniu przekazując jej treść wszystkim 

zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

6. Zapytanie: 

,,ZADANIE 7 - Sprzęt medyczny różny 

Czy Zamawiający sprecyzuje parametry ssaka wymienionego w pozycji nr VIII zadania  

nr 7 – czy ma to być urządzenie z jednym pojemnikiem, czy z dwoma pojemnikami?” 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak w załączeniu przekazując jej treść wszystkim 

zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 
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7. Zapytanie: 

,,ZADANIE 7 - Sprzęt medyczny różny 

Czy w przypadku ssaka z dwoma pojemnikami Zamawiający podniesie dopuszczalną wagę 

urządzenia do 10 kg i w związku z tym odpowiednio zmieni punktację (punkt VIII/8 zadania 

nr 7)?”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie 

nie ma zastosowania, gdyż zamawiający wymaga ssaka z jednym pojemnikiem.  

 

8. Zapytanie: 

,,ZAPISY UMOWY: 

Czy w przypadku wydzielenia pozycji nr VIII z zadania nr 7 jako oddzielnego zadania lub 

zgody Zamawiającego na oferty częściowe w ramach tego zadania Zamawiający – ze 

względu na niezbyt wysoką wartość przedmiotu zamówienia – skoryguje zapisy umowy w 

paragrafie 4 „Warunki płatności” w następujący sposób: 

4.2. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający zapłaci  cenę:  ...................  zł  

brutto (słownie: .......................),  wartość netto ...............  zł    (słownie: .............................)  

płatną  w dwóch równych  ratach  w  wysokości brutto: ..................... zł (słownie: .............), 

netto: ........................zł (słownie: ..............................) - każda  z  nich, płatnych:  

4.2.1. pierwsza rata – w terminie 30 dni od daty faktury VAT, 

4.2.2. druga rata – w terminie 60 dni od daty faktury VAT. 
 

4.3. Płatności zostaną  dokonane na podstawie na  podstawie  faktury  oraz dokumentów 

dotyczących przedmiotu zamówienia wymaganych przy dostawie”. 
 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak w załączeniu przekazując jej treść wszystkim 

zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

9. Zapytanie: 

,,ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ - OPIS TECHNICZNY - Zadanie 2 

II. Układ oddechowy 

Czy Zamawiający  dopuści aparat do znieczulenia z układem oddechowym o prostej 

budowie, łatwym do wymiany i sterylizacji pozbawionym lateksu o całkowitej pojemności 

nie większej niż 3,5 l wraz z pojemnikiem absorbera CO2 i bypassem CO2”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak w załączeniu przekazując jej treść wszystkim 

zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 
 

10. Zapytanie: 

,,ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ - OPIS TECHNICZNY - Zadanie 3 

Pkt. 46 W punkcie 46 Zamawiający wymaga przetworników Edwards, natomiast w pakiecie 

2, w  punkcie XIV.5 Zamawiający wymaga przetworników Abbot. Prosimy  

http://www.przetargi.bieganski.org/
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o doprecyzowanie jakiego typu przetworników będzie wymagał Zamawiający”.  

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak w załączeniu przekazując jej treść wszystkim 

zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 
 

11. Zapytanie: 

,,ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ - OPIS TECHNICZNY - Zadanie 3 

Pkt. 46 i 48 Czy Zamawiający dopuści pomiar kapnografii oraz pomiar zwiotczenia mięśni, 

realizowane poprzez odpowiednie moduły pomiarowe, wymienne w slocie dla modułu 

rozszerzeń monitora?”. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na 

zaoferowanie i dostarczenie przedmiotu o parametrach jak powyżej.  

12. Zapytanie: 

,,Dotyczy Rozdziału XVI pkt. 3.1 SIWZ: 

… 3. Warunki gwarancji i serwisu. 

3.1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres  

36 miesięcy licząc od dnia przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji. 

Mając na względzie fakt, że zamawiający wymaga gwarancji na dostarczony przedmiot 

zamówienia na okres 36 miesięcy, wnosimy o rozważenie obniżenia tego wymagania na 

okres 24 miesięcy. Powyższe wynika z faktu, że wytwórcy przedmiotu zamówienia w 

standardowych przypadkach udzielają 24 miesięcznej gwarancji, tym samym zwiększenie 

tego okresu o kolejne 12 miesięcy będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami po stronie 

Wykonawcy i tym samym kosztami dla Zamawiającego”. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuje, że Zamawiający nie przewiduje 

modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  

13. Zapytanie: 

,,Dotyczy Rozdziału XVI pkt 3.7 tiret drugie i trzecie, o treści: 

… - usunie wadę i dostarczy towar wolny od wad na własny koszt do miejsca, w którym 

wadę ujawniono (nie dotyczy, gdy usunięto wadę w miejscu ujawnienia) niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania decyzji w tej mierze 

Zamawiającemu lub upływu terminu do jej rozstrzygnięcia. (usunięcie awarii może 

nastąpić od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-14.00, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy) 

- W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 3 dni robocze od dnia przesłania decyzji 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie 

gorszych niż sprzęt reklamowany na okres do czasu naprawienia awarii. 

 Mając na względzie fakt, że czynności serwisowe związane z usunięciem awarii 

związane mogą być z koniecznością sprowadzenia części zamiennych spoza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej wnosimy o przedłużenie czasu usunięcia awarii do 10 dni 

roboczych i odpowiednio przedłużenie terminu na dostarczenie wyrobu zastępczego. 

http://www.przetargi.bieganski.org/


 
 

Oczywistym pozostaje fakt, że żaden podmiot wykonujący umowę w sprawie zamówienia 

publicznego nie jest zainteresowany przedłużaniem procesów serwisowych i tym samym 

wydłużenia terminu wykonania odpowiednich napraw, które mogą wystąpić nie będzie 

wiązał się ewentualnymi karami. Dodać należy, że termin 3 dni na wykonanie czynności 

serwisowych związanych z awarią dostarczonych wyrobów będzie wiązał się z 

koniecznością zwiększenia wartości oferty na pokrycie zobowiązań umownych 

wynikających z konieczności krótkiego terminu wykonania napraw, gdzie faktycznie koszt 

ten nie musiałby być ponoszony przez podmiot Zamawiającego, gdyż czas 10 dni roboczych 

na wykonanie naprawy jest racjonalny i uzasadniony.” 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak w załączeniu przekazując jej treść wszystkim 

zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

14. Zapytanie: 

,,Dodatkowo wnosimy o zmianę w zakresie zadania pierwszego tiret czwarte, poprzez 

zmianę zdania: ,,Wykonawca poda numer telefonu kontaktowego sprawach serwisu  

w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy” na ,,Wykonawca poda numer 

telefonu kontaktowego w sprawach serwisu dostępnego w dni robocze w godzinach 8.00-

16.00. Warto również dodać, że Zamawiający w poprzednim postępowaniu dokonał zmian 

powołanych powyżej regulacji siwz w dniu 6 kwietnia 2018 r. na tożsame jak w niniejszym 

wniosku”. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak w załączeniu przekazując jej treść wszystkim 

zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

15. Zapytanie: 

,,Dotyczy Rozdziału XVI pkt 3.11 siwz 

Mając na względzie regulację siwz o treści: 

,,…3.11. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej 

gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od 

wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, treść 

zapisu powyższego stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach 

termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej 

gwarancją uprawiony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

Wnosimy o zmianę zapisu: 

,,… termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub 

zwrócenia rzeczy naprawionej” 

Na: 

,,…termin gwarancji na dostarczoną rzecz wolną od wad lub rzecz naprawioną ulega 

przedłużeniu o 6 miesięcy ponad standardowy termin określony umową”. 

http://www.przetargi.bieganski.org/
http://www.przetargi.bieganski.org/


 
 

Powyższe wynika z faktu, że usługi gwarancyjne de facto nie są bezpłatne a ich koszt przez 

każdego z Wykonawców jest uwzględniany w cenie oferty. Obecna treść wymagania 

oznacza gwarancję dożywotnią oraz scedowanie obciążenia na Wykonawcę. Taka praktyka 

stanowi naruszenie natury stosunku zobowiązaniowego i znacząco narusza równowagę 

stron”. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że powyższy 

wymóg został uregulowany w związku z art. 581 § 1 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia  

1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.). Wykonawca dokonał 

błędnej interpretacji zapisu uznając okres gwarancji za dożywotni, jednak zarówno ogólne 

warunki umowy jak i kodeks cywilny jednoznacznie wskazuje, iż okres gwarancji biegnie 

na nowo wyłącznie  w przypadku wymiany towaru na nowy towar bez wad lub istotnej 

naprawy towaru objętego gwarancją. W związku z powyższych Zamawiający nie 

przewiduje modyfikacji w podnoszonym zakresie.  

 

16. Zapytanie: 

,,Dotyczy Rozdziału XVI siwz 

Mając na względzie regulacje siwz a w szczególności Rozdziału XVI ,,Ogólne warunki 

umowy” wnosimy o wskazanie, w jakich przypadkach Zamawiający będzie zobowiązany do 

zapłacenia kary umownej Wykonawcy. Powyższe wynika z równości stron przyszłej Umowy 

a w szczególności konieczności ewentualnych zachowań Zamawiającego nie wskazanych w 

powołanym Rozdziale, które mogą powodować negatywne konsekwencje dla Wykonawców. 

Dodać należy, że w chwili obecnej żadna z regulacji Rozdziału XVI siwz nie wskazuje na 

przypadki kiedy Wykonawca, będzie mógł żądać od Zamawiającego kar umownych, co 

powoduje, że nie jest zachowana równość stron zobowiązania”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuję, że: ,,Przepisy ustawy 

Pzp modyfikują zasadę równości stron stosunku zobowiązaniowego i stanowią specyficzne 

ograniczenie zasady swobody umów (art. 3531k.c.), co znajduje odzwierciedlenie w treści 

zawieranej umowy. Pewna nierówność stron umowy w sprawie zamówienia publicznego 

wynika expressis verbis z przepisów Pzp zawierającej instrumenty prawne zastrzeżone 

wyłącznie na korzyść Zamawiającego np. zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

przez wykonawcę (art. 147 i nast. Pzp), prawo odstąpienia przez zamawiającego od umowy 

(art. 145 Pzp). Zamawiający działa w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia 

zamierzonego w danym postępowaniu celu prowadzi częstokroć do niezaspokojenia 

uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. Zatem ryzyko Zamawiającego przewyższa 

normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które występuje, gdy 

umowę zawierają dwaj przedsiębiorcy. Wskazać też należy, że Zamawiający może starać 

się zwiększyć odpowiedzialność wykonawców za należyte wykonanie zamówienia, obciążyć 

ich dodatkowym ryzykiem. Powyższe, o ile nie występują przesłanki wynikające z art. 3531 

k. c. (niezgodność umowy z właściwościami stosunku prawnego, ustawą oraz zasadami 

współżycia społecznego) nie uchybia zasadzie swobody umów, również z tego powodu, że 

wobec wymagań określonych w SIWZ, wykonawca może nie złożyć oferty na ustalonych 

przez Zamawiającego warunkach. Zamawiający nie jest także zobligowany do 



 
 

przewidzenia w przyszłej umowie kar umownych dla siebie samego”. (Wyrok Krajowej 

Izby Odwoławczej z dnia z dnia 10 maja 2016 r., sygn. Akt KIO 654/16). 

Nadmienia wymaga, że Wykonawcy przysługują z mocy prawa odsetki ustawowe 

określone m.in. w art. 481 k.c. 

17. Zapytanie: 

,,Dotyczy Rozdziału XVI siwz 

Mając na względzie regulacje siwz a w szczególności Rozdziału XVI ,,Ogólne warunki 

umowy”, a także fakt, że płatność za dostarczony będzie realizowana w 12 równych ratach, 

wnosimy o dodanie zapisu o treści: ,,… Do całkowitej zapłaty za przedmiot umowy 

pozostaje własnością Wykonawcy”. 

Odpowiedź: 

 W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuję, iż nie wyraża zgodny na 

dodanie powyższego zapisu.  

18. Zapytanie: 

,,Dotyczy: Zadanie 7 – Stoły transportowo – zabiegowe – 2 szt.  

Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w składane barierki boczne 

wykonane ze stali nierdzewnej, posiadające jednostopniowe zabezpieczenie przed ich 

przypadkowym uruchomieniem, opuszczanie barierek do poziomu materaca?”.  

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż zapytanie odnosi 

się w swojej treści do zadania nr 5 w zakresie którym dokonano modyfikacji jak  

w załączeniu przekazując jej treść wszystkim zainteresowanym Wykonawcom oraz 

zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

19. Zapytanie: 

,,Dotyczy: Zadanie 7 – Stoły transportowo – zabiegowe – 2 szt.  

Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek posiadający wysokość minimalną leża 

mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny leża z materacem 680 mm?”.  

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż zapytanie odnosi 

się w swojej treści do zadania nr 5 w zakresie którym dokonano modyfikacji jak  

w załączeniu przekazując jej treść wszystkim zainteresowanym Wykonawcom oraz 

zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

20. Zapytanie: 

,,Dotyczy: Zadanie 7 – Stoły transportowo – zabiegowe – 2 szt.  

Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek posiadający wysokość maksymalną leża 

mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny leża z materacem 1000 mm?”.  

 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż zapytanie odnosi 

się w swojej treści do zadania nr 5 w zakresie którym dokonano modyfikacji jak  



 
 

w załączeniu przekazując jej treść wszystkim zainteresowanym Wykonawcom oraz 

zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

21. Zapytanie: 

,,Dotyczy: Zadanie 7 – Stoły transportowo – zabiegowe – 2 szt.  

Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści wózek z możliwością mycia wszelkimi dostępnymi 

środkami stosowanymi w placówkach służby zdrowia (bez możliwości mycia 

ciśnieniowego)?”.  

 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż zapytanie odnosi 

się w swojej treści do zadania nr 5 w zakresie którym dokonano modyfikacji jak  

w załączeniu przekazując jej treść wszystkim zainteresowanym Wykonawcom oraz 

zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

22. Zapytanie: 

,,Dotyczy: Zadanie 7 – Stoły transportowo – zabiegowe – 2 szt.  

Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści wózek posiadający regulację segmentu udowego   

i podudzia za pomocą sprężyny gazowej?”.   

 

 
       (Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka) 

 
Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż zapytanie odnosi 

się w swojej treści do zadania nr 5 w zakresie którym dokonano modyfikacji jak  

w załączeniu przekazując jej treść wszystkim zainteresowanym Wykonawcom oraz 

zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

23. Zapytanie: 

,,Dotyczy: Zadanie 7 – Stoły transportowo – zabiegowe – 2 szt.  

Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w składane barierki boczne 

lakierowane proszkowo, wykończone estetycznym tworzywem, posiadające jednostopniowe 

zabezpieczenie przed ich przypadkowym uruchomieniem, opuszczanie barierek do poziomu 

materaca?”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż zapytanie odnosi się 

w swojej treści do zadania nr 5 w zakresie którym dokonano modyfikacji jak  



 
 

w załączeniu przekazując jej treść wszystkim zainteresowanym Wykonawcom oraz 

zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

Nadmienia wymaga, że zamawiający nie określił w treści Opisu technicznego materiału 

z jakiego mają być wykonane barierki pozostawiając to w gestii Wykonawcy, pod 

warunkiem że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia cel do która ma być 

przeznaczony.  

 

24. Zapytanie: 

,,Dotyczy: Zadanie 7 – Stoły transportowo – zabiegowe – 2 szt.  

Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek posiadający wysokość minimalną leża mierzoną 

od podłoża do górnej płaszczyzny leża z materacem 660 mm?”. 
 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż zapytanie odnosi 

się w swojej treści do zadania nr 5 w zakresie którym dokonano modyfikacji jak  

w załączeniu przekazując jej treść wszystkim zainteresowanym Wykonawcom oraz 

zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

25. Zapytanie: 

,,Dotyczy: Zadanie 7 – Stoły transportowo – zabiegowe – 2 szt.  

Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek posiadający wysokość maksymalną leża 

mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny leża z materacem 990 mm?”.  

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż zapytanie odnosi 

się w swojej treści do zadania nr 5 w zakresie którym dokonano modyfikacji jak  

w załączeniu przekazując jej treść wszystkim zainteresowanym Wykonawcom oraz 

zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

26. Zapytanie: 

,,Dotyczy: Zadanie 7 – Stoły transportowo – zabiegowe – 2 szt.  

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wózek posiadający zakres regulacji kąta nachylenia 

segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 0
o
-75

o
?”.  

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż zapytanie odnosi 

się w swojej treści do zadania nr 5 w zakresie którym dokonano modyfikacji jak  

w załączeniu przekazując jej treść wszystkim zainteresowanym Wykonawcom oraz 

zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

27. Zapytanie: 

,,Dotyczy: Zadanie 7 – Stoły transportowo – zabiegowe – 2 szt.  

Czy (w pkt. 13)  Zamawiający dopuści wózek posiadający zakres regulacji pozycji 

Trendelenburga 14,5
o
 i anty- Trendelenburga 13,5

o
?”.  
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Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż zapytanie odnosi 

się w swojej treści do zadania nr 5 w zakresie którym dokonano modyfikacji jak  

w załączeniu przekazując jej treść wszystkim zainteresowanym Wykonawcom oraz 

zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

28. Zapytanie: 

,,Dotyczy: Zadanie 7 – Stoły transportowo – zabiegowe – 2 szt.  

Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści wózek wyposażony od strony głowy w składane pod 

leże ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka, a od strony  nóg pacjenta uchwyt do 

przetaczania wykonany w kształcie pałąka ze stali chromowanej (z możliwością 

wyjmowania w celu łatwego dostępu do pacjenta)?”.  
 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż zapytanie odnosi 

się w swojej treści do zadania nr 5 w zakresie którym dokonano modyfikacji jak  

w załączeniu przekazując jej treść wszystkim zainteresowanym Wykonawcom oraz 

zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

29. Zapytanie: 

,,Dotyczy: Zadanie 7 – Stoły transportowo – zabiegowe – 2 szt.  

Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści wózek z możliwością mycia wszelkimi dostępnymi 

środkami stosowanymi w placówkach służby zdrowia (bez możliwości mycia 

ciśnieniowego)?”.  

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż zapytanie odnosi 

się w swojej treści do zadania nr 5 w zakresie którym dokonano modyfikacji jak  

w załączeniu przekazując jej treść wszystkim zainteresowanym Wykonawcom oraz 

zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

30. Zapytanie: 

,,Dotyczy: Zadanie 7 – Stoły transportowo – zabiegowe – 2 szt.  

Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści wózek posiadający regulację segmentu udowego za 

pomocą sprężyny gazowej, a podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego?   

 

 
         (Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka) 
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Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż zapytanie odnosi 

się w swojej treści do zadania nr 5 w zakresie którym dokonano modyfikacji jak  

w załączeniu przekazując jej treść wszystkim zainteresowanym Wykonawcom oraz 

zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

31. Zapytanie: 

,,Zadanie nr 4 Defibrylator 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem ładowania do energii 300J 

nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 300 J nie 

dłuższy niż 9 sekund na zasilaniu bateryjnym?”. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, iż Zamawiający wymaga 

zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym  

w SIWZ i nie przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  

32. Zapytanie: 

,,Zadanie nr 4 Defibrylator 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z zadania nr 2 poz. nr 2 jako oddzielne zadanie pozwoli 

to na zwiększenie konkurencji?”. 
 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, iż Zamawiający nie przewiduje 

modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  

 

33. Zapytanie: 

,,Zadanie 3 Kardiomonitor  

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z zasilaniem sieciowym 230v/50Hz 

i zasilaniu akumulatorowym na minimum 1 godz. ?”. 
 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, iż Zamawiający wymaga 

zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym  

w SIWZ i nie przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  

34. Zapytanie: 

Zadanie 3 Kardiomonitor  

,,Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez Ciągłe monitorowanie  

i wyświetlanie wartości  odcinka QT/QTc?”.  
 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, iż Zamawiający wymaga 

zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym  

w SIWZ i nie przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  
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35. Zapytanie: 

,,Zadanie 3 Kardiomonitor  

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor min 12 cali  z rozdzielczością min. 

1024 x 768 pikseli z intuicyjną obsługą poprzez ekran dotykowy ?”. 
 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, iż Zamawiający wymaga 

zaoferowania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym  

w SIWZ i nie przewiduje modyfikacji w przedmiotowym zakresie.  

36. Zapytanie: 

,,Zadanie 3 Kardiomonitor  

Czy zamawiający wymaga drukarkę centralną czy wbudowaną drukarkę termiczną , jeśli 

dopuszcza drukarkę wbudowaną to czy wymaga w komplecie drukarkę centralą?”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, iż Zamawiający nie wymaga 

dostarczenia drukarki wraz z kardiomonitorem. Zamawiający wyjaśnia, że istotą zapisu 

zawartego w pkt III 4. Opisu technicznego, jest to, aby zaoferowany i dostarczony 

kardiomonitor miał możliwość drukowania krzywych, raportów, zrzutów ekranu na 

podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej.  

 

37. Zapytanie: 

,,Zadanie nr 7 Pozycja VI 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania resuscytatora dla dorosłych o objętości 

oddechowej 1350 ml oraz rezerwuaru tlenu o objętości 2500 ml?”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak w załączeniu przekazując jej treść wszystkim 

zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

38. Zapytanie: 

,,Zadanie nr 7 Pozycja VII 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania resuscytatora dla dzieci o objętości 

oddechowej 350 ml oraz rezerwuaru tlenu o objętości 2500 ml?”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak w załączeniu przekazując jej treść wszystkim 

zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

 

 

http://www.przetargi.bieganski.org/


 
 

39. Zapytanie: 

,,Zadanie nr 7 Pozycja VIII 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ssaka elektrycznego z zasilaniem 

220V/50Hz?”. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, iż dokonano 

modyfikacji przedmiotowej treści jak w załączeniu przekazując jej treść wszystkim 

zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszczając na stronie internetowej 

Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org. 

40. Zapytanie: 

,, Zadanie nr 4 Defibrylator 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z pełną  obsługa defibrylacji za 

pomocą przycisków na płycie czołowej oraz  sterowanie na łyżkach (ładowanie, 

rozładowanie)?”.  

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie informuję, że Zamawiający nie przewiduje 

modyfikacji w przedmiotowym zakresie i wymaga zaoferowania oraz dostarczenia 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.  

 

MODYFIKACJA NR 2 do SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późń. zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do Pracowni 

Gastroenterologii Dziecięcej (znak sprawy: A/26/PN/18), w następującym zakresie: 

1. Wykreśla się w całości treść załącznika nr  1 do SIWZ i zastępuje nową treścią 

Załącznika 1 do SIWZ – Oferta po modyfikacji, jak w załączeniu. 

2. Wykreśla się w całości treść załącznika nr 2 do SIWZ i zastępuje nową treścią 

Załącznika 2 do SIWZ – Formularz cenowy po modyfikacji, jak w załączeniu. 

3. Wykreśla się w całości treść załącznika nr  3 do SIWZ i zastępuje nową treścią 

Załącznika 3 do SIWZ – Opis techniczny po modyfikacji, jak w załączeniu. 

4. Wykreśla się dotychczasową treść ust. 3 Rozdziału III SIWZ zastępując następującą: 

,,Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania: 

Zadanie 1:  Respirator. 

CPV: 33157000-5 urządzenia do terapii gazowej i oddechowej 

Zadanie 2:  Aparat do znieczulania ogólnego wraz z kardiomonitorem. 

CPV: 33172100-7 urządzenia do anestezji 
 

Zadanie 3:   Kardiomonitor. 

CPV: 33195100-4 monitory 
 

Zadanie 4:  Defibrylator.  

CPV: 33182100-0 defibrylatory 
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Zadanie 5:  Stoły transportowo-zabiegowe.  

CPV: 33192000-2 meble medyczne 
 

Zadanie 6:  Rejestrator pH z impedancją.  

CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne 
 

Zadanie 7:  Sprzęt medyczny różny. 

CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne 
 

Zadanie 8:  Ssak elektryczny 1 szt. 

CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne 
 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części.  W trakcie badania  

i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każde zadanie oddzielnie”.  

5. Wykreśla się dotychczasową treść ust. 4.2 Rozdziału XVI SIWZ zastępując 

następującą: 

,,Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci cenę: ................... zł brutto 

(słownie: .......................),  wartość netto  ............... zł  (słownie: .............................)  

płatną w systemie ratalnym w 12 równych miesięcznych ratach w wysokości brutto: 

..................... zł (słownie: …….......), netto: ........................zł (słownie: ..............................) 

- każda z nich, płatnych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca (ostatnia rata 

wyrównująca ewentualne zaokrąglenia wynikające z podziału ceny oferty na 12 rat)” – nie 

dotyczy zadania nr 7 i 8 dla których płatność nastąpi jednorazowo w terminie 60 dni od 

daty doręczenia faktury potwierdzającej realizację przedmiotu umowy”.  

6. Wykreśla się dotychczasową treść ust. 4.3 Rozdziału XVI SIWZ zastępując 

następującą: 

,,Płatność pierwszej raty nastąpi na podstawie faktury w miesiącu kalendarzowym 

następującym po miesiącu, w którym nastąpiła realizacja przedmiotu umowy i podpisany 

został protokół przekazania, na nr konta ………………………… (nie dotyczy zadania nr 7 

i 8)”. 

7. Wykreśla się dotychczasową treść ust. 3.7 Rozdziału XVI SIWZ zastępując 

następującą: 

,,Po otrzymaniu „Protokółu reklamacji" i wyrobu podlegającego reklamacji (o ile dotyczy), 

Wykonawca: 

- rozpatrzy go w terminie 1 dnia od daty otrzymania, i o swojej decyzji w tej mierze  

niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego, jednakże nie później niż w terminie  

2 dni roboczych od daty otrzymania protokołu i wyrobu podlegającego reklamacji (o 

ile dotyczy). Brak powiadomienia Zamawiającego o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w 

terminie jak wyżej uznaje się za uznanie reklamacji. 

- usunie wadę i dostarczy towar wolny od wad na własny koszt do miejsca, w którym wadę 

ujawniono (nie dotyczy, gdy usunięto wadę w miejscu jej ujawnienia) niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia przesłania decyzji w tej mierze 

Zamawiającemu lub upływu terminu do jej rozstrzygnięcia. 

(usunięcie awarii może nastąpić od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 14.00,  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 

- W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 10 dni robocze od dnia przesłania 

decyzji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach 

nie gorszych niż sprzęt reklamowany na okres do czasu naprawienia awarii. 

- Wykonawca poda numer telefonu kontaktowego w sprawach serwisu dostępnego w dni  

 



 
 

robocze w godzinach 8.00-16.00. 

 Zgłoszenie telefoniczne Zamawiający każdorazowo potwierdzi wysyłając faks na numer 

……………………………………. 
 

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej 

Wykonawcy do jej odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca”. 

Powyższa modyfikacja SIWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostaje bez zmian. 

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację  poprzez: 

- złożenie wypełnionego dokumentu  po modyfikacji 

lub 

- naniesienie  poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez odręczne skreślenie 

 i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu. Dokonaną zmianę 

należy potwierdzić poprzez złożenie parafy osoby upoważnionej.  

 

Załącznik: 

1. Opis techniczny – po modyfikacji  - 1 na …str.A4 - t. adresat  

2. Formularz cenowy – po modyfikacji - 1 na …str.A4 - t. adresat 

3. Oferta – po modyfikacji - 1 na …str.A4 - t. adresat 

 

 


