Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
Nasz znak : ZP.271-400.34/2015

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44
Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65
FAX
12 644-47-56
e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl
NIP 678-26-80-028
REGON 000630161
www.zeromski-szpital.pl

Kraków, 15.10.2015 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Dostawę urządzeń medycznych
ZP 34/ 2015
Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie
Wykonawców w niniejszym postępowaniu:

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
66 odpowiada na zapytania złożone przez

Pytanie 1
dot. Grupa 1
Z uwagi na fakt, iż każda tworzona tabela wymaganych parametrów technicznych dotycząca
aparatów jest inna dla każdego przetargu, wykonawca nie jest w stanie katalogiem czy ulotką
producenta, w których określona jest specyfikacja techniczna aparatu potwierdzić wszystkich
wymaganych informacji ujętych w tabeli technicznej. Materiały informacyjne są materiałami
ogólnymi posiadającymi najważniejsze dane dotyczące parametrów technicznych aparatu.
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy dołączenie do oferty oświadczenia
producenta aparatu o spełnieniu parametrów wpisanych w tabeli technicznej (nie znajdujących
potwierdzenia w katalogu czy ulotce) będzie skutkowało spełniłem warunków SIWZ.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 2
dot. Grupa 1
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatami USG
licencji do podłączenia do systemu RIS/PACS, czy taką licencję udostępni Dostawcy przy
integracji systemu z urządzeniem.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatami USG licencji do
podłączenia do systemu RIS/PACS, zgodnie z zapisem pkt. III.4. SIWZ: „Aparaty USG
muszą komunikować się z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS/RIS za
pomocą protokołu DICOM poprzez sieć LAN bez ponoszenia przez Zamawiającego
dodatkowych kosztów. Wykonawca ma zapewnić wszelkie niezbędne do takiego działania
licencje i prace konfiguracyjne.”
Pytanie 3
dot. Grupa 1
dot. zestawienie parametrów technicznych, poz. 1 Aparat USG (mniejszy) p. 39
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający wbudowany dysk twardy o
pojemności 500GB, z przeznaczonymi 430 GB na archiwizację badań? Zastosowanie w
aparatach USG dysków Tera Bajtowych nie ma żadnego uzasadnienia. Z reguły, pojemność
przeznaczana na archiwum jest nie większa niż 250 – 300GB. Udostępnienie tak dużej
pojemności do archiwizacji, przy całościowym zapełnieniu może skutkować znacznym
zwolnieniem i opóźnieniem pracy aparatu. Pragniemy nadmienić, iż nasze aparaty posiadają
możliwość podłączenia zewnętrznego dysku o wymaganej pojemności, na którym możliwe jest
tworzenie zapasowych kopii danych czy tzw. Backup-ów, co ewentualnie byłoby lepszym i
bezpieczniejszym rozwiązaniem dla przechowywania danych.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający
wbudowany dysk twardy o pojemności 500GB, z przeznaczonymi 430 GB na archiwizację
badań.

Pytanie 4
dot. Grupa 1
dot. zestawienie parametrów technicznych, poz. 2 Aparat USG (większy) p. 32-35
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dodatkowej głowicy liniowej do aparatu? Pragniemy zauważyć, że w specyfikacji
Zamawiający umieścił wymóg dwóch głowic liniowych o niemalże takich samych parametrach co znacząco podniesie cenę
oferowanego urządzenia, a nie poprawi możliwości diagnostycznych urządzenia. W związku z powyższym, czy powielenie
wymogu głowicy liniowej możemy potraktować jako omyłkowy błąd drukarski i nie uwzględniać w składanej ofercie?
Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo umieścił w opisie przedmiotu zamówienia dwie głowice liniowe, wobec
powyższego wykreśla się z załącznika 1.1 do SIWZ Zestawienie parametrów technicznych z poz. 2 Aparat USG
(większy) wraz z głowicami i osprzętem dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego poz. 32-35.
Pytanie 5
dot. Grupa 1
Dot. zestawienie parametrów technicznych, poz. 2 Aparat USG (większy) p.48
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający wbudowany dysk twardy o pojemności 500GB, z
przeznaczonymi 430 GB na archiwizację badań? Zastosowanie w aparatach USG dysków Tera Bajtowych nie ma żadnego
uzasadnienia. Z reguły pojemność przeznaczana na archiwum jest nie większa niż 250 – 300GB. Udostępnienie tak dużej
pojemności do archiwizacji, przy całościowym zapełnieniu może skutkować znacznym zwolnieniem i opóźnieniem pracy
aparatu. Pragniemy nadmienić, iż nasze aparaty posiadają możliwość podłączenia zewnętrznego dysku o wymaganej
pojemności, na którym możliwe jest tworzenie zapasowych kopii danych czy tzw. backup-ów, co ewentualnie byłoby lepszym
i bezpieczniejszym rozwiązaniem dla przechowywania danych.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający wbudowany dysk twardy o
pojemności 500GB, z przeznaczonymi 430 GB na archiwizację badań.
Pytanie 6
dot. Grupa 1
Dot. Poz. 1 Aparat USG (mniejszy) p. 43
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG, którego głowica liniowa posiada maksymalny zakres penetracji do 8
cm. Z reguły nie wykorzystuje się głowic liniowych do tak głębokich struktur ze względu na ich ograniczenia wynikające z
zastosowanych częstotliwości pracy. Głowice to posiadają o wiele lepsze rozdzielczości w płytkich warstwach, natomiast do
badań narządów głębiej położonych preferowanie jest zastosowanie głowic typu Convex.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 7
dot. Grupa 1
Dot. Poz. 2 Aparat USG (większy) p.25
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG posiadający głowicę endowaginalną typu 2/3/4D z zakresem
częstotliwości pracy głowicy 4-9 MHz. Różnica 1 MHz w górnym zakresie częstotliwości przy tego typu głowicy nie wpływa
na jakość obrazu. Ponadto nasze głowice pracują z wykorzystaniem pasma częstotliwości co znacznie polepsza obrazowanie i
pozwala na precyzyjniejszą diagnostykę.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 8
dot. Grupa 3
Pozycja nr 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie koszy do oddzielnej grupy?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 9
dotyczy grupy 3
Prosimy o wydłużenie czasu podjęcia naprawy w okresie gwarancyjnym z 48h do 72h. Czas ten jest optymalny pod względem
planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.
Odpowiedź: Zamawiający wydłuża czas podjęcia naprawy z 48 h do 72 h dla wszystkich grup i modyfikuje SIWZ w
tym zakresie.
Pytanie 10
dotyczy grupy 3
Prosimy o wydłużenie czasu usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw w przypadku kiedy usunięcie usterki i
wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów w okresie gwarancyjnym z max. do 5 dni
roboczych do 14 dni.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 11
dotyczy grupy 3
Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w wypadku wstawienia sprzętu zastępczego na czas usunięcia wad i
usterek?
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ (§ 9 ust. 2 pkt. c, § 8 ust. 14, 15 projektu umowy).
Pytanie 12
Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu z 48h do 72h ?
Odpowiedź: Tak i modyfikuje umowę w tym zakresie.
Pytanie 13
Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:
„(…) o ile ta trwała powyżej 5 dni roboczych.” ?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 14
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2a
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 15
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2b
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1% ?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 16
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2c
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1% ?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 17
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2c
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego
na czas przedłużającej się naprawy ?
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ (§ 9 ust. 2 pkt. c, § 8 ust. 14, 15 projektu umowy).
Pytanie 18
Dotyczy zapisów umowy § 13 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:
„(…) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 19
Dotyczy – pakiet nr 2 – rozdział III SIWZ – pkt. 4
Czy integracja usg ma odbywać się przez komunikację z listą roboczą dicom na pacs?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 20
Dotyczy – pakiet nr 2 – rozdział III SIWZ – pkt. 4
Kto jest producentem systemu ris/pacs, prosimy o bezpośredni kontakt z opiekunem?
Odpowiedź: Pixel Technology S.C., Paweł Zboralski tel. 510087816
Pytanie 21
Dotyczy załącznika 1.2 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych - Aparat USG wraz z głowicami i osprzętem dla
Oddziału Urologicznego – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat usg o pojemności dysku wewnętrznego 250GB oraz
o dysku zewnętrznym o pojemności 1TB?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 22
Dotyczy – pakiet nr 2 – rozdział III SIWZ – pkt. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 6 tygodni od podpisania umowy ?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 23
Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„W sytuacji, o której mowa w ust. 6 Dostawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni roboczych dokonać wymiany przedmiotu umowy na pełnowartościowy od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawiany
sprzęt i naliczenia kary pieniężnej.” ?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 24
dotyczy grupy 2
Proszę o ofertę cenową na podłączenie oferowanego aparatu usg do systemu PACS/RIS?
Odpowiedź: Oferta cenowa na podłączenie oferowanego aparatu przedstawiona zostanie przez autora systemu - firmę
Pixel Technology S.C., Paweł Zboralski tel. 510087816
Pytanie 25
dotyczy grupy 2
Czy integracja usg ma odbywać się przez komunikacje z listą roboczą dicom na pacs?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie 26
dotyczy grupy 2
Kto jest producentem systemu ris/pacs, prosimy o bezpośredni kontakt z opiekunem?
Odpowiedź: Pixel Technology S.C., Paweł Zboralski tel. 510087816
Pytanie 27
Wnioskujemy o modyfikację załącznika nr 1 – formularz oferty – poprzez wyszczególnienie pozycji integracji.
Odpowiedź: Nie.

Zamawiający modyfikuje załącznik 1.1. do SIWZ Zestawienie parametrów technicznych w:
 poz. 1 Aparat USG (mniejszy) wraz z głowicami i osprzętem dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego zmieniając w
poz. 43 parametr: „Głębokość obrazowania – min. 10 cm” na „Głębokość obrazowania – max. 10 cm”
 poz. 2 Aparat USG (większy) wraz z głowicami i osprzętem dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wykreślając z
opisu poz. 32-35
Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:
 pkt. III.9.a) „czas podjęcia naprawy: nie dłużej niż 24 h od momentu zgłoszenia” na „czas podjęcia naprawy: nie dłużej
niż 72 h od momentu zgłoszenia”
 pkt. X.8. „nie otwierać przed dniem 20.10.2015 r. godzina 11:30”
 pkt. XI.1. SIWZ - termin składania ofert: do 20.10.2015r. do godz. 11:00
 pkt. XII. SIWZ - termin otwarcia ofert: w dniu 20.10.2015 r. godz. 11:30
Zamawiający modyfikuje § 8 ust. 7 projektu umowy zmieniając czas podjęcia naprawy z max. 48 h na max. 72 h.
Załącznikiem do niniejszego pisma są zmodyfikowany SIWZ, zmodyfikowany załącznik 1.1. do SIWZ i zmodyfikowany
załącznik nr 5 do SIWZ.
Powyższe odpowiedzi na pytania zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano SIWZ,
zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące

ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor Szpitala
Dr med. Zbigniew J. Król

