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DOP – ZP  299/2012 Kraków, dnia 03.10.2012 r.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i 
uruchomienie Echokardiografu z głowicą sektorową wraz ze szkoleniem personelu do wyposażenia 

Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie – nr sprawy ZP 34/2012

I.  W  związku  z  wniesieniem  zapytania  dotyczącego  wyjaśnienia  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. Zał. nr 1 pkt.7
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  aparat  usg  w  wielu  parametrach  przewyższający  wymagania  , 
posiadający kolorowy monitor  LCD o przekątnej  15 cali  z  maksymalizacją  pola przeznaczonego na obrazy 
diagnostyczne? Dla diagnosty ważna jest wielkość obrazu diagnostycznego na ekranie a w mniejszym stopniu 
wielkość samego ekranu. Część producentów oferuje monitory 17”, ale obraz diagnostyczny często jest mniejszy 
niż na monitorze 15”
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaoferowania  w ofercie  kolorowego  monitora  LCD o  przekątnej  15”  z 
maksymalizacją  pola  przeznaczonego  na  obrazy  diagnostyczne  pod  warunkiem  spełnienia  pozostałych 
wymogów. Zamawiający informuje, że w kryterium „parametry techniczne” oferta uzyska w tym zakresie 0 pkt.

Pytanie nr 2: dot. Zał. nr 1 pkt.30, 31
Zamawiający  wymaga  funkcji  obrazowania  Anatomiczny  M-Mode  w  czasie  rzeczywistym  i  z  archiwum, 
natomiast  nie została określona liczba kursorów (linii prostych) z których  ma być  tworzony obraz. Prosimy 
zatem o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga obrazowanie Anatomiczny M-Mode w czasie rzeczywistym 
i z archiwum z dwóch, czy z trzech kursorów pomiarowych.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3: dot. Zał. nr 6 par.7.p.4:
Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikacje punktu:
4. Dostawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni dokonać wymiany sprzętu na pełnowartościowy lub jego  naprawy  
pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawiany sprzęt.
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4: dot. Zał. nr 6, par.9 p.1 a)
Opóźnienie i zwłoka nie są pojęciami tożsamymi prawnie. Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można 
naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, 
nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za 
opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w 
omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”. Ponadto, w naszej opinii zaproponowana 
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kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1 - 0,2% 
wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną 
do przyjętego w branży poziomu. Prosimy Zamawiającego o zgodę na następującą modyfikację:
a) w razie zwłoki w wykonaniu umowy – w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień  
zwłoki.
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający zmienia zapis par.9 pkt.1 a) – projekt umowy, który otrzymuje brzmienie:
„W razie zwłoki w wykonaniu umowy – w wysokości 1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień 
zwłoki.”

Pytanie nr 5: dot. Zał. nr 6, par.9 p.1 b)
Opóźnienie i zwłoka nie są pojęciami tożsamymi prawnie. Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można 
naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, 
nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za 
opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w 
omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”. Ponadto, w naszej opinii zaproponowana 
kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1 - 0,2% 
wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną 
do przyjętego w branży poziomu. Prosimy Zamawiającego o zgodę na następującą modyfikację:
b)w razie zwłoki w podjęciu lub wykonaniu naprawy w terminie określonym w §  8 pkt.4, 5; niedostarczenie 
aparatu zastępczego w terminie określonym w § 8 pkt.6 oraz niewykonania przeglądów o których mowa w § 8 
pkt.7 – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 2 brutto za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź nr 5:
Zamawiający zmienia zapis par.9 pkt.1 b) – projekt umowy, który otrzymuje brzmienie:
„W razie zwłoki w podjęciu lub wykonaniu naprawy w terminie określonym w  §  8 pkt 4, 5; niedostarczenie 
aparatu zastępczego w terminie określonym w § 8 pkt.6 oraz niewykonania przeglądów o których mowa w § 8 
pkt 7 – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 2 brutto za każdy dzień zwłoki.”

Pytanie nr 6: dot. Zał. nr 6, par.9 p.3
Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. Naszym zdaniem 
zawarcie w umowie ogólnej klauzuli „nienależytego wykonania umowy” definiuje potencjalnie szeroko zbiór 
przypadków, który umożliwiałby Zamawiającemu odstąpienie od umowy, ponadto między Stronami mogłoby 
dojść  do  sporu  w  kwestii  interpretacji  powyższego  sformułowania.  Proponujemy,  aby  przed  odstąpieniem 
Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu 
odpowiedniego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Prosimy o zmianę par. 9 p. 3 
w następujący sposób:
3. Odbiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania 
umowy.  Przed  odstąpieniem  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  usunięcia  naruszenia  pod  rygorem 
odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin.
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Odpowiedź nr 6:
Zamawiający zmienia zapis par.9 pkt 3 – projekt umowy, który otrzymuje brzmienie:
„Odbiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania 
umowy. Przed odstąpieniem Odbiorca wezwie Dostawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od 
umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin.”

Pytanie nr 7: dot. Zał. nr 1, pkt.9
Czy zostanie dopuszczony do przetargu echokardiograf o rzeczywistym paśmie przenoszenia (wynikającym z 
możliwości wyboru częstotliwości na oferowanych głowicach) 1,3 – 13MHz?
Odpowiedź nr 7:
Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaoferowania  echokardiografu  o  rzeczywistym  paśmie  przenoszenia 
(wynikającym z możliwości wyboru częstotliwości na oferowanych głowicach) 1,3-13 MHz, pod warunkiem 
spełnienia pozostałych wymogów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 8: dot. Zał. nr 1, pkt.25
Czy zostanie  dopuszczony do przetargu  echokardiograf  o  maksymalnej  mierzonej  prędkości  w trybie  CWD 
12m/s?  Wartość  taka  gwarantuje  dokonanie  pomiarów  przekraczających  występujące  u  najciężej  chorych  
pacjentów wartości gradientu, gdyż odpowiada zgodnie ze wzorem 576mm Hg.
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania echokardiografu o maksymalnej mierzonej prędkości w trybie 
CWD 12m/s, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 9: dot. Zał. nr 5, pkt.5
Czy  Zamawiający  wymaga  możliwości  zgłaszania  usterki  7  dni  w  tygodniu  przez  wszystkie  4  środki  
komunikacji,  czy  tylko  przez  przynajmniej  jeden  z  nich?  W naszej  firmie  po  godzinach  pracy,  zgłoszenie 
telefoniczne  usterki  jest  kierowane  do  poczty  głosowej.  Zapewnienie  obsługi  serwisowej  w  całodobowej 
dyspozycji mogłoby mieć  zastosowanie  dla  urządzeń  medycznych  bezpośrednio  ratujących  życie,  a  aparaty 
diagnostyczne USG (echokardiografy) nie należą to tej grupy urządzeń.
Odpowiedź nr 9:
Zamawiający wymaga w SIWZ podania możliwej u wykonawcy formy zgłoszenia usterki z wymienionych w 
pkt 5 w załączniku nr 5 do SIWZ.

Pytanie nr 10: dot. Zał. nr 6, par.9 pkt. a) i b)
W naszej  opinii  zaproponowane kary umowne za opóźnienia są bardzo wysokie.  Przyjęło się,  że na rynku 
wyrobów medycznych wynoszą one ok. 0,1 - 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W 
związku  z powyższym proponujemy, aby obniżyć kare umowną do przyjętego w branży poziomu.
Odpowiedź nr 10:
Tak jak odpowiedź nr 4 i 5 niniejszego pisma.
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Pytanie nr 11:
Prosimy o doprecyzowanie terminu otwarcia i składania ofert, czy jest to 05.10.2012r. (pkt. XI SIWZ) czy też  
10.10.2012r. (pkt. XII SIWZ)?
Odpowiedź nr 11:
Zamawiający wyjaśnia, że w pkt XII SIWZ winna być data 05.10.2012 r.

II. W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin 
składania ofert  i  otwarcia ofert  do dnia 08.10.2012 roku.  Godzina składania i  otwarcia pozostaje  bez 
zmian.

III. Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.
IV. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 
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