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Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego 
w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/17/2018 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczo-

nego na dostawę sprzętu medycznego, znak PN/17/2018 

 
Do Zamawiającego w dniu 30.07.2018 r.  wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej: 
 

Pytania 

1. Dot. Pakietu III pkt. C1: 

1. Dodatkowe obciążenie stołu podczas akcji 
reanimacyjnej nie mniejsze niż 50 kg 

TAK, PODAĆ   

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyspecyfikował wymóg, który dotyczy resuscytacji na wysuniętym blacie 
stołu z brakiem piktogramu wskazującego na konieczność wykonywania resuscytacji nad stopą stołu lub wprowadze-
nie premiowania takiego rozwiązania. 
2. Dot. Pakietu III pkt. D9:  

9. Zabezpieczenie generatora przed 
przypadkowym wyzwoleniem 
promieniowania 

TAK   

Pragniemy zwrócić uwagę, że Zamawiający nie uwzględnił bardzo ważnego parametru z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa pacjenta. Jest to czas uzyskania obrazu po restarcie systemu komputerowego i generatora z zachowaniem 
wszelkich ruchów ramie C i stołu max. 45 s (Tak – 4 pkt; Nie 0 pkt). Zmiana zapisów tego parametru oraz wprowa-
dzenie dodatkowej punktacji należycie zabezpieczy Zamawiającego i co najważniejsze pozwoli Zamawiającemu trzy-
mać najlepsze rozwiązanie na rynku.  
W związku z powyższym wnosimy o zmianę parametru oraz wprowadzenie punktacji zgodnie z propozycją poniżej: 
9. Czas uzyskania obrazu po restrcie systemu 

komputerowego i generatora z zachowaniem 
wszelkich ruchów ramie C i stołu max. 45 s 

TAK/NIE  TAK – 4 pkt 
NIE – 0 pkt 

3. Dot. Pakietu III pkt. E5: 

5. Wymagana maksymalna wartość prądu 
anodowego dla radiografii 

Min. 1000mA przy 
100 Kv, podać 

  

Zamawiający wyspecyfikował zapis możliwy do spełnienia tylko i wyłącznie przez jednego oferenta i tym samym 
wyklucza naszą firmę z postępowania (możliwości złożenia ważnej oferty). Wyspecyfikowany parametr ogranicza 
zasadę uczciwej konkurencji i jest tylko i wyłącznie parametrem typowo technologicznym nie mającym żadnego prze-
łożenia i wpływu na wartości aplikacyjne , jakość obrazu oraz ergonomię pracy. 
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rozwiązania z parametrami min. 1000 mA przy 65 KV, co pozwoli 
naszej firmie złożyć ważną ofertę i nie wykluczy nas z postępowania.  
4. Dot. Pakietu III pkt. E6:  

6. Obroty anody [obr/min] ≥ 7000 obr/min, 
podać 

  

Zamawiający wyspecyfikował zapis możliwy do spełnienia tylko i wyłącznie przez jednego oferenta i tym samym 
wyklucza naszą firmę z postępowania (możliwości złożenia ważnej oferty). Wyspecyfikowany parametr ogranicza 
zasadę uczciwej konkurencji i jest tylko i wyłącznie parametrem typowo technologicznym nie mającym żadnego prze-
łożenia i wpływu na wartości aplikacyjne , jakość obrazu oraz ergonomię pracy. 
W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rozwiązania z parametrem 4200 obr/min., co pozwoli naszej firmie 
złożyć ważną ofertę i nie wykluczy nas z postępowania. 
5. Dot. Pakietu III pkt. E10: 

10. Pojemność cieplna anody ≥ 3,0 MHU, podać   
Zamawiający premiuje parametry technologiczne lampy RTG takie jak wieloogniskowość oraz moc największego 
ogniska lampy, a pomija bardzo istotny parametr dotyczący pojemności cieplnej anody, która to ma niezmiernie istot-
ne znaczenie z punktu widzenia ciągłości i długość wykonywania procedur. Pojemność cieplna anody oraz kołpaka 
jest kluczowym parametrem aparatu RTG do kardioangiografii cyfrowej, gdyż wpływa na zdolność obciążania syste-
mu i rezerwę mocy niezbędną do uzyskania poprawnych warunków ekspozycji zwłaszcza dla pacjentów otyłych 
którzy stanowią większość pacjentów kardiologicznych. Zapis w tej postaci niedostatecznie zabezpiecza interes za-
mawiającego gdyż nie skłania firm do zaoferowania najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie konstrukcji lamp 
RTG. Lampa RTG jest kluczowym elementem systemu i jej parametry wpływają na jakość obrazowania, koszty eksplo-
atacji oraz czas pracy na angiografie. Zamawiający nie premiuję parametru mającego bezpośredni wpływ na jakość i 
długość wykonywania procedur.  
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie następującego premiowania: 



 
> 6 MHU– 4 pkt 
≤ 6MHU – 1 pkt 
= 3 MHU – 0 pkt 
6. Dot. Pakietu III pkt. E11:  

11. Pojemność cieplna kołpaka ≥ 4,9 MHU, podać   
Zamawiający premiuje parametry technologiczne lampy RTG takie jak wieloogniskowość oraz moc największego 
ogniska lampy, a pomija bardzo istotny parametry dotyczący pojemności cieplnej kołpaka, która to ma niezmiernie 
istotne znaczenie z punktu widzenia ciągłości i długość wykonywania procedur. Pojemność cieplna kołpaka jest klu-
czowym parametrem koronaroangiografu, gdyż wpływa na zdolność obciążania systemu i rezerwę mocy niezbędną 
do uzyskania poprawnych warunków ekspozycji zwłaszcza dla pacjentów otyłych którzy stanowią większość pacjen-
tów kardiologicznych. Zapis w tej postaci niedostatecznie zabezpiecza interes zamawiającego gdyż nie skłania firm do 
zaoferowania najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie konstrukcji lamp RTG. Lampa RTG jest kluczowym elemen-
tem systemu i jej parametry wpływają na jakość obrazowania, koszty eksploatacji oraz czas pracy na angiografie. 
Zamawiający nie premiuję parametru mającego bezpośredni wpływ na jakość i długość wykonywania procedur. Pro-
simy o wprowadzenie premiowania następującego: 
> 9 MHU - 4 pkt 
≤ 9 MHU – 1 pkt 
= 4,9 MHU - 0 pkt 

7. Dot. Pakietu III pkt. E15:  

15. Dodatkowa filtracja (np. filtry miedziowe, tantalowe) 
przy prześwietlaniu  
z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy  
o współczynniku filtracji nie mniejszym niż 0,3 mm 
Cu. (w wypadku filtracji innej niż miedziowa podać w 
przeliczeniu na mm Cu) 

TAK, PO-
DAĆ 

  

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, że pominął w premiowaniu bardzo istotny parametr mający bezpo-
średni wpływ ograniczenie dawki promieniowania oraz na bezpieczeństwo pacjenta i obsługi podczas wykonywania 
procedury.  
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie premiowania: 
> ekwiwalent 0,9 mm Cu – 4 pkt  
≤  ekwiwalent 0,9 mm Cu – 1 pkt 
= ekwiwalent 0,3 mm Cu -  0 pkt 
8. Dot. Pakietu III pkt. E17:  

17. Automatyczny dobór filtracji dawki promieniowania 
rtg – automatyczne wprowadzanie filtrów 
spektralnych – zależnie od gęstości badanej części 
anatomicznej pacjenta i zmian ustawień pozycjonera 

TAK    

Zamawiający wyspecyfikował zapis możliwy do spełnienia tylko i wyłącznie przez jednego oferenta i tym samym 
wyklucza naszą firmę z postępowania (możliwości złożenia ważnej oferty). Zamawiający wyspecyfikował parametr, 
który jest typowym technologicznym zabezpieczeniem lampy a nie ograniczeniem dawki promieniowania dla pacjen-
ta i obsługi. Zamawiający promuje rozwiązanie nieoptymalne z punktu widzenia redukcji dawki promieniowania RTG. 
Duża filtracja dodatkowa lampy RTG istotna jest w przypadku dużej masy pacjenta, gdyż wówczas promieniowanie 
rozproszone jest największe. Wnosimy o dopuszczenie i premiowanie parametru polegającego na automatycznym 
dobrze stałej, niezmiennej filtracji lampy RTG zależnej od programu anatomicznego (wykonywanego badania), które-
go zmiana jest dostępna z poziomu użytkownika – 4 pkt. Inne rozwiązanie 0 pkt. Dopuszczenie oferowanego przez 
naszą firmę rozwiązania pozwoli nam złożyć ważną ofertę oraz nie wykluczy nas z postępowania. Zamawiający do-
puszczając i premiując takowe rozwiązanie będzie miał pewność, że otrzyma najlepsze i najnowocześniejsze rozwią-
zanie na rynku.  
9. dot. Pakietu III pkt. F4:  

4. DQE przy 0 lp/mm [%] ≥ 77%, 
podać 

 DQE < 80% - 0 pkt. 
DQE ≥ 80% - 2 pkt. 

Zamawiający premiuje wybiórczo tylko jeden z istotnych parametrów obrazowania jakim jest DQE, a omija istotny 
parametr jakim jest częstotliwość Nyquista. 
Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na niezwykle istotny parametr jakim jest Wartość rozdzielczość prze-
strzennej detektora tzw. częstotliwość Nyquista, która ma niezmiernie istotny wpływ na jakość obrazu. Im wyższy 
współczynnik tym jakość obrazu staje się lepsza. 
W związku z powyższym prosimy o dodanie bardzo istotnego parametru mającego wpływ na jakość obrazowania 
oraz wprowadzenia premiowania analogicznie do tego co zostało wprowadzone przez Zamawiającego w punkcie F4. 
Prosimy o dodanie parametru rozdzielczości przestrzennej tzw. częstotliwości Nyquista  oraz  premiowanie per ana-
logia do parametru F4 wartość równa i powyżej 3,25 pl/mm – 4 pkt;  
Wartość poniżej 3,25 pl/mm – 1 pkt 
10. Dot. Pakietu III pkt. F4:  
Zamawiający premiuje wybiórczo tylko jeden z istotnych parametrów obrazowania jakim jest DQE, a omija istotny 
parametr jakim jest głębia bitowa detektora. 



 
Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na niezwykle istotny parametr jakim jest głębia bitowa detektora, która ma 
niezmiernie istotny wpływ na jakość obrazu. Im wyższy współczynnik tym jakość obrazu staje się lepsza. 
W związku z powyższym prosimy o dodanie bardzo istotnego parametru mającego wpływ na jakość obrazowania 
oraz wprowadzenia premiowania analogicznie do tego co zostało wprowadzone przez Zamawiającego w punkcie F4. 
Prosimy o dodanie parametru głębi bitowej detektora oraz  premiowanie per analogia do parametru F4, wartość 
równa i powyżej 16 bit – 4 pkt; Wartość poniżej 16 bit – 1 pkt;  
11. Dot. Pakietu III pkt. F6:  

6. Liczba pól obrazowych (FOV)  
nie mniejsza niż 3 

TAK, 
PODAĆ 

  

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na najważniejszy parametr mający ogromne przełożenie na ergonomię 
pracy oraz na redukcję dawki promieniowania. Mając możliwości większej manipulacji polami obrazowymi (FOV)- 
ilością pól obrazowych, operator ma możliwość większego wyboru odpowiedniego pola obrazowego (FOV) dla danej 
procedury i tym samym ogranicza dawkę promieniowania zarówno dla pacjenta jak i dla operatora. 
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie premiowania : 
≥  8 pól obrazowych (FOV) – 4 pkt, 
< 8 pól obrazowych (FOV)  – 1 pkt 
= 3 pola obrazowe (FOV) – 0 pkt 
12. Dot. Pakietu III pkt. F8: 

8. Wielkość piksela [μm] TAK, 
PODAĆ 

   

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na niezwykle istotny parametr jakim jest Wartość piksela, który  ma nie-
zmiernie istotny wpływ na jakość obrazu. Im mniejszy rozmiar piksela tym lepsza staje się jakość obrazu. Wprowa-
dzenie punktacji należycie zabezpieczy interes Zamawiającego, a oferowane przez potencjalnych wykonawców roz-
wiązania będą nowinkami rynkowymi, a nie przestarzałymi technologiami. 
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie premiowania tego parametru: 
≤154 μm – 4 pkt, 
>154 μm – 1 pkt 
13. Dot. Pakietu III pkt. G19:  

19. Całość systemu obrazowania angiograficznego 
wyposażona w funkcje umożliwiające wykonywanie 
fluoroskopii z natężeniem dawki nie większym niż 
0,15 mGy/s dla fantomu 20 cm PMMA. Wartość 
potwierdzona w instrukcji obsługi systemu w 
oferowanej konfiguracji. 

TAK   

Zamawiający wyspecyfikował zapis, który wyklucza naszą firmę z postępowania i tym samym uniemożliwia złożenie 
ważnej oferty. W nowoczesnych systemach dawki promieniowania dobierane są do potrzeb klinicznych użytkownika i 
mogą być zwiększane oraz zmniejszane w zależności od w/w potrzeb stąd umieszczanie wartości dawek w instrukcji 
obsługi jest nieuzasadnione. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym opisany w tym punkcie przez Zamawia-
jącego parametr zostanie potwierdzony stosownym oświadczeniem producenta. Dopuszczenie potwierdzenia tego 
stosownym oświadczeniem producenta umożliwi naszej firmie złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.  
14. Dot. Pakietu III pkt. G20:  

20. Całość systemu obrazowania angiograficznego 
wyposażona w funkcje umożliwiające wykonywanie 
akwizycji kardiologicznych z częstotliwością 30 
klatek/s z natężeniem dawki nie większym niż 0,037 
mGy/klatkę dla fantomu 20 cm PMMA. Wartość 
potwierdzona w instrukcji obsługi systemu w 
oferowanej konfiguracji. 

TAK   

Zamawiający wyspecyfikował zapis, który wyklucza naszą firmę z postępowania i tym samym uniemożliwia złożenie 
ważnej oferty. W nowoczesnych systemach dawki promieniowania dobierane są do potrzeb klinicznych użytkownika i 
mogą być zwiększane oraz zmniejszane w zależności od w/w potrzeb stąd umieszczanie wartości dawek w instrukcji 
obsługi jest nieuzasadnione. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, w którym opisany w tym punkcie przez Zamawia-
jącego parametr zostanie potwierdzony stosownym oświadczeniem producenta. Dopuszczenie potwierdzenia tego 
stosownym oświadczeniem producenta umożliwi naszej firmie złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.  
15. Dot. Pakietu III pkt. H1, H2, H3:  

1. Zawieszenie sufitowe wspólne w sali badań na 
minimum 4 monitory typu LCD (dwa monitory 
obrazowe angiografu: 1 live i 1referencyjny,  
1 monitor niezależnej angiograficznej stacji roboczej,  
1 monitor dla systemu hemodynamicznego. 

TAK, 
PODAĆ 

   

2. 1 monitor obrazowy angiografu referencyjne w sali 
badań, LCD o przekątnej min. 19” 

TAK, 
PODAĆ 

   

3. 1 monitor obrazowy angiografu Live w sali badań, 
LCD o przekątnej min. 19” 

TAK, 
PODAĆ 

  



 
Zamawiający wyspecyfikował parametry dotyczące monitorów w Sali badań. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie 
polegające na zaoferowaniu na zawieszeniu sufitowym min. 3 monitorów 27” z wyświetlaniem jednoczesnym na 
jednym z nich obrazów live i referencyjnego, które odpowiadają wielkością obrazów wyświetlanych na monitorach 
19”, a na pozostałych dwóch monitorach 27” obrazów z niezależnej stacji i obrazów systemu hemodynamicznego, co 
pozwoli naszej firmie złożyć ważną ofertę i nie wykluczy nas z postępowania? 
16. Dot. Pakietu III pkt. I5:  

5. 2 monitory obrazowe stacji roboczej w sterowni: LCD 
o przekątnej min. 19” 

TAK, 
PODAĆ 

  

Zamawiający wyspecyfikował parametry dotyczące monitorów w sterowni. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie 
polegające na zaoferowaniu jednego monitora 27” z możliwością wyświetlenia jednocześnie dwóch obrazów (live i 
referencyjnego), które odpowiadają wielkością obrazów wyświetlanych na monitorach 19”, co pozwoli naszej firmie 
złożyć ważną i konkurencyjną ofertę?  
17. Dot. Pakietu III pkt. K5:  

5. Pakiet startowy, min. 50 cewników do pomiaru EKG TAK   
Prosimy poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej oraz potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli zestaw kabli do 
pomiaru EKG. Powszechnie wiadomo, że w systemach monitorowania hemodynamicznego kopułki/przetworniki lub 
czasem zwane cewnikami zestawy startowe używane są do monitorowania ciśnień krwawych. 
18. Dot. Pakietu III pkt. 5 NARZĘDZIA MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA DAWKĄ PROMIENIOWANIA:  

5. Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce 
promieniowania  rentgenowskiego. 
Zewnętrzny system zarządzania dawką pacjenta, 
pozwalający na zbieranie kompletnej informacji o 
dawkach, jakie zostały zarejestrowane w system w czasie 
wykonywania wszystkich procedur oraz przetwarzanie 
tych informacji. 

TAK 
podać 
nazwę 

  

Zamawiający w tym punkcie wyspecyfikował rozwiązanie będące w posiadaniu tylko i wyłącznie firmy GE, tym sa-
mym skutecznie uniemożliwiając naszej firmę przystąpienie do postępowania oraz złożenie ważnej oferty. Poprzez 
wyspecyfikowanie opisanego w tym punkcie rozwiązania z obligatoryjnym wymogiem (TAK) Zamawiający definiuje 
rozwiązanie firmy GE powodując wykluczenie nas z postępowania poprzez konieczność zakupu tego rozwiązania od 
firmy biorącej udział w postępowaniu. Z uwagi na fakt, że spółka GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. i Philips Polska 
sp. z o.o. są uczestnikami przedmiotowego postępowania, nie możemy oczekiwać przedstawienia oferty na owe roz-
wiązanie od firmy GE, bowiem stanowiłoby to de facto przekazanie poufnej informacji o cenie, przed złożeniem kon-
kurencyjnych ofert przez wykonawców, i prowadziłoby do sytuacji konfliktu interesów. 
W związku z powyższym wnosimy o całkowite usunięcie parametru lub skasowanie obligatoryjności wymogu po-
przez wprowadzenie wariantowości TAK/NIE, co pozwoli naszej firmie złożyć konkurencyjną ofertę i tym samym nie 
narazi Zamawiającego na domniemanie ograniczenia uczciwej konkurencji ofert wykonawców. 
19. Dot. dokumentacji przetargowej:  

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody 
rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupeł-
nienie umowy nową następująca treścią:  „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentu-
alna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograni-
czona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do 
kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu 
zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie 
jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamie-
rzonych zdarzeń. 
20. Dot. projektu umowy: 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% 
wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na 
oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty. 
21. Dot. projektu umowy: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia 
praw własności intelektualnej? 
1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urzą-
dzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej 
osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,  
(a)  przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz  
(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez rosz-
czeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz  
(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia. 
2.  Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub 
wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. 
3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu 
jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania 
przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez 



 
Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produk-
tów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów 
w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) 
wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można 
było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produk-
tów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na za-
rzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji opro-
gramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpie-
czeństwa). 
4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał 
prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) 
zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu  pro-
porcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów. 
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do 
oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub 
umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naru-
szeń. 
6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związa-
nych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.  
7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naru-
szenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypad-
ku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej. 
22. Dot. projektu umowy: 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i 
prawne Przedmiotu Umowy? 

23. Dot. Rozdziału VIII ppkt. 7 SIWZ: 

Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a 
producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w 
przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, produ-
cent/importer/dystrybutor sprzętu musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania 
przetargowego) Zamawiający dopuści, aby parametry, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, zostały 
potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy lub Producenta? 
24. Dot. Pakietu II: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i na-
prawy aparatu? 
25. Dot. par. 4 ust. 5 projektu umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby "czas reakcji” uwzględniał zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu za-
pewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu bądź zamówienie części zamiennych na podstawie zebranych infor-
macji? 
26. Dot. par. 4 ust. 6 projektu umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „Wykonawca zapewni czas naprawy 
gwarancyjnej nie dłuższy niż 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku konieczności dostarczenia 
części spoza terytorium RP, czas ten ulega wydłużeniu o 2 dni robocze. Za dni robocze przyjmuje się dni od ponie-
działku do piątku od godz. 8-17 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”? 

27. Dot. par. 4 ust. 10 projektu umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „Wykonawca zapewni dostęp do części 
zamiennych i zużywalnych przez okres 10 lat, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten 
wynosi lat 5.”? 

 

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 13.08.2018 r.: 

 
W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 30.07.2018 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w 

oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp poniżej udziela wyjaśnień na zadane pytania: 
1) Zamawiający nie potwierdza. 

2) Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

3) Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, ponieważ zgodnie z wiedzą Zamawiającego posiadaną w oparciu 
o dostępne broszury produktowe istnieje na rynku minimum dwóch Wykonawców spełniających powyższy parametr, 
w tym również Państwo. 

4) Zamawiający dopuszcza również opisane rozwiązanie. 

5) Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

6) Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 



 
7) Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
8) Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, ponieważ zgodnie z wiedzą Zamawiającego posiadaną w oparciu 
o dostępne broszury produktowe istnieje na rynku minimum dwóch Wykonawców spełniających powyższy parametr. 

9) Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
10) Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
11) Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
12) Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
13) Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, ponieważ zgodnie z wiedzą Zamawiającego posiadaną w oparciu 
o dostępne broszury produktowe istnieje na rynku minimum dwóch Wykonawców spełniających powyższy parametr, 
w tym również Państwo. 

14) Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, ponieważ zgodnie z wiedzą Zamawiającego posiadaną w oparciu 
o dostępne broszury produktowe istnieje na rynku minimum dwóch Wykonawców spełniających powyższy parametr, 
w tym również Państwo. 

15) Zamawiający dopuszcza również opisane rozwiązanie. 
16) Zamawiający dopuszcza również opisane rozwiązanie. 
17) Zamawiający dokonuje poprawy oczywistej omyłki pisarskiej w pkt. K5 załącznika nr 3 do SIWZ i tak otrzymuje 
on brzmienie: „Pakiet startowy min. 50 jednorazowych przetworników do pomiaru/monitorowania ciśnienia krwa-
wego”. 
18) Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian, ponieważ zgodnie z wiedzą Zamawiającego posiadaną w oparciu 
o dostępne broszury produktowe istnieje na rynku minimum dwóch Wykonawców spełniających powyższy parametr. 

19) Zamawiający nie wyraża zgody. 
20) Zamawiający nie wyraża zgody. 
21) Zamawiający nie wyraża zgody. 
22) Zamawiający nie wyraża zgody. 
23) Zamawiający nie wyraża zgody. 
24) Zamawiający dopuszcza również zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i 
naprawy aparatu. 
25) Zamawiający wyraża zgodę. 
26) Zamawiający nie wyraża zgody. 
27) Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 
 
 
 

 
 


