
Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/38/2018            Końskie 2019-02-06 
 

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym 
w  Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii 

Europejskiej  Nr ogłoszenia:  Dz.U. 2018 /S  250 -
576977 ; data publikacji: 29/12/2018 i na stronie 

internetowej  https://  www.zoz.konskie.pl, 
https:/platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie  

oraz w siedzibie zamawiającego - tablica ogłoszeń 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych  
w tym: Aparat ekg z 12 odprowadzeniami szt.1, Centrala monitorująca na 4 stanowiska szt.1, Centrala 
monitorująca na 6 stanowisk szt.1, Kardiomonitor do central monitorujących szt. 10 Echokardiograf 
przenośny szt.1, Echokardiograf z sondą do badań przezprzełykowych szt.1, , Pompa infuzyjna 1-
strzykawkowe szt.2 z uchwytem mocującym pompę szt.2, Respirator do wentylacji bezinwazyjnej szt.1, 
Angiograf do Pracowni Hemodynamiki wraz ze zintegrowaniem hemodynamicznym szt.1  – wg  zadań od 
1 do 4.   
 
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące 
treści zapisów SIWZ informuje : 
 
I…  Dotyczy ; zapisów siwz 
 

1. Dotyczy załącznika nr 5 - zadanie nr 2 Echokardiograf – klasy premium z sondą do badań 
przezprzełykowych 

Pkt. 18 
Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2018 
Mając na uwadze, iż jest już 2019 r. prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagał aparatu z 
data produkcji 2019 r.  
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat z 2018r i z 2019r 
 

2. Dotyczy załącznika nr 5 - zadanie nr 2 Echokardiograf – klasy premium z sondą do badań 
przezprzełykowych 

Pkt. 25 
Zakres częstotliwości pracy min.1-18 Mhz 
Czy Zamawiający dopuści echokardiograf o zakresie częstotliwości pracy 1,4 – 18 MHz ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie  
 

3. Dotyczy załącznika nr 5 - zadanie nr 2 Echokardiograf – klasy premium z sondą do badań 
przezprzełykowych  Pkt. 41 Triplex (B+CD/PD+PWD) 

Prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie parametru, czy Zamawiający wymagając trybu triplex miał na 
myśli jednoczesną pracę w 3 niezależnych trybach tj.:  B+CD+PWD ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaaprobowanie B+CD+PWDw trybie triplex  

4. Dotyczy załącznika nr 5 - zadanie nr 2 Echokardiograf – klasy premium z sondą do badań 
przezprzełykowych 

Pkt. 62, 65, 68, 70, 71 „Ilość elementów” 
Prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie parametru, czy Zamawiający określając parametr jako „ilość 
elementów” miał na myśli realną ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych głowicy ? Często 
spotykaną praktyką wśród dostawców jest podawanie liczby elementów akustycznych, których liczba jest 
znacząco większa, natomiast realna, fizyczna ilość elementów piezoelektrycznych która odpowiada za 
jakość uzyskiwanego obrazu jest bardzo niska. 
Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje tego zapisu i  tym jednocześnie dopuszcza różne rozwiązania 
technologiczne.  

5. Dotyczy załącznika nr 5 -  zadanie nr 2, Echokardiograf - przenośny  
Pkt. 18, Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2018 

http://www.zoz.konskie.pl/
http://platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie


Mając na uwadze, iż jest już 2019 r. prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagał aparatu z 
data produkcji 2019 r.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat z 2018r i z 2019r 
 

6. Dotyczy załącznika nr 5 -  zadanie nr 2, Echokardiograf - przenośny  
Pkt.20 „Aparat przewoźny ze zintegrowaną stacją roboczą (oraz bazą pacjentów) i wbudowanym 
akumulatorem pozwalającym na min 20 min. pracy (na akumulatorze)” 
Czy Zamawiający dopuści echokardiograf  przewoźny ze zintegrowaną stacją roboczą (oraz bazą 
pacjentów) i wbudowanym akumulatorem pozwalającym na szybki start aparatu, ale bez możliwości pracy 
na akumulatorze ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie  
 

7. Dotyczy Wzoru umowy zał.nr 4 do zadań nr 1,2,3: 
Czy w związku z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) 
Zamawiający rozważy zawarcie dodatkowej umowy regulującej bezpieczeństwo danych podczas czynności 
serwisowych wykonywanych w miejscu instalacji bądź zdalnie poprzez sieć komputerową, której wzór 
będzie przesłany Zamawiającemu w przypadku wyboru złożonej oferty, oraz czy zgodzi się na przyłączenie 
oferowanych aparatów do sieci szpitalnej z dostępem do sieci zewnętrznej Internet o przepustowości łącza 
na poziomie min. 512 Kbit/s., co umożliwi to Wykonawcy zdalną diagnostykę i ewentualną naprawę 
urządzenia? Prosimy też o potwierdzenie, że w takim wypadku zdalna diagnostyka lub naprawa będzie 
traktowana jako reakcja serwisu na zgłoszenie usterki. 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje „podpinanie” aparatu USG do sieci zewnętrznej  

8. Dotyczy Wzoru umowy zał.nr 4 do zadań nr 1,2,3, §3 pkt.9: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie zmiany we wzorze umowy, §3 poprzez zrzeczenie się praw do 
roszczeń z tytułu rękojmi ? 
Zwracamy uwagę, że uprawnienie do rękojmi niesie ze sobą daleko idące ryzyka dla Wykonawcy, co może 
prowadzić do istotnego zwiększenia ceny zaoferowanego produktu. 
Odpowiedź: Zamawiający Siwz bez zmian  
 

9. Dotyczy Wzoru umowy zał.nr 4 do zadań nr 1,2,3, §4:  W naszej ocenie zaproponowane kary 
umowne są rażąco wysokie. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynoszą one ok. 0,1- 
0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki oraz 10% w przypadku odstąpienia od 
umowy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć kary umowne do przyjętego w branży 
poziomu. 
 

Odpowiedź: Zamawiający Siwz bez zmian  
 

10.Dotyczy zapisów SIWZ oraz  Wzoru umowy zał.nr 4 do zadań nr 1,2,3: 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na  realizację dostaw min. 6 tygodni od terminu podpisania umowy? 
Wyjaśniamy, że oferowany sprzęt jest produkowany pod konkretne zamówienie i to wymaga min. 6 tyg.  
na realizację. 
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.  
  

11.Dotyczy Wzoru umowy zał.nr 4 do zadań nr 1,2,3, §8: 
Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. Naszym 
zdaniem zawarcie w umowie ogólnych klauzul, np. "naruszania postanowień 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 dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Przed 
odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od 
umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin. 
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę.   
 



 II...Dotyczy zadania  1: Aparat ekg z 12 odprowadzeniami  szt.1, Centrala monitorująca na 4 stanowiska 
szt.1, Centrala monitorująca na 6 stanowisk szt.1,  Kardiomonitor do central monitorujących szt. 10 
Aparat EKG: 
Pytanie 1 dot. pkt. 19  
Czy Zamawiający dopuści ekran w EKG 6,5’? Odpowiedź: Tak. 
Pytanie 2  
Czy Zamawiający dopuści sprzęt z rocznika produkcyjnego 2018r? Zważając na początek roku 2019 
podmiot realizujący dostawę nie ma pewności, że dostarczany sprzęt będzie z roku 2019r. 
 Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie 3 dot. pkt. 22 
Czy Zamawiający oczekuje możliwości aby oferowany aparat EKG był kompatybilny z systemem 
posiadanym przez Zamawiającego Philips Intellvue Piix ix (intelliBridge Enterprice oraz serwer Hardware do 
IBE) lub dostarczyć system do archiwizacji i analizy danych ICG ?  
 Odpowiedź: zapisy siwz  bez zmian 
2 Centrale monitorująca z 10 stanowiskami  (Monitor funkcji życiowych z centralą) 
Pytanie 4 dot. pkt. 17  
Czy Zamawiający oczekuje szkolenia dla działu technicznego aby pracownicy mieli uprawnienia do 
naprawy, diagnozy i zamawiania części zamiennych? Czy Zamawiający oczekuje dodatkowych szkoleń jeżeli 
pracownicy szpitala posiadają już takie uprawnienia? 
 Odpowiedź:  Tak – dla 2 osób 
Pytanie 5 dot. pkt. 22 
Czy Zamawiający zaakceptuje zasilania awaryjne- wbudowany akumulator w module transportowym na 
min 5h.?  Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie  
 
Pytanie 6 dot. pkt. 34a 
Czy Zamawiający miał na myśli moduł transportowy o min. 6,1” zapewniający np. regulacja nastaw granic 
alarmów, wyciszanie alarmów?  
Odpowiedź: zapisy siwz  bez zmian 
Pytanie 7 dot. pkt. 41 
Czy Zamawiający wymaga modułu pomiarowego w technologii redukującej artefakty ruchowe, 
umożliwiający stosowanie czujników różnych producentów, takich jak Masimo, Nellcor oraz Fast Philips? 
Czy Zamawiający oczekuje czujnika do pomiaru SpO2 typu klips czy guma? 
 Odpowiedź: zapisy siwz  bez zmian- czujnik typu  klips  
 
Pytanie 8 dot. pkt. 43 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje pomiaru Co2 w strumieniu głównym czy bocznym? W 
strumieniu głównym jest możliwy pomiar Co2 tylko u pacjentów zaintubowanych, natomiast w technologii 
strumienia bocznego możliwy jest pomiar u pacjentów zaintubowanych oraz niezaintubowanych. 
Odpowiedź: zapisy siwz  bez zmian 
Pytanie 9 dot. pkt. 44 
Prosimy o sprecyzowanie jakich przetworników do pomiaru IBP  używa oddział?  
Odpowiedź: zapisy siwz  bez zmian Zamawiający wskazuje produktu 
Pytanie 10 dot. pkt 56 
Czy Zamawiający dopuści przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali ale nie pomiędzy 
monitorami?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 
Pytanie 11 dot. pkt 60 
W związku w wymogiem Zamawiającego o wyszczególnienie ceny na fakturze „drukarki laserowej formatu 
A4 do wydruku danych- 2 szt.” prosimy o wprowadzenie dodatkowej pozycji  w „Formularzu Cenowym” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – wykonawca może samodzielnie  zmodyfikować  formularz.   
 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający dopuści sprzęt z rocznika produkcyjnego 2018r? Zważając na początek roku 2019 
podmiot realizujący dostawę nie ma pewności, że dostarczany sprzęt bedzie z roku 2019r. 
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 



 
Dotyczy zadania   3 :Pompa infuzyjna 1-strzykawkowe szt.2  z uchwytem mocujący pompę szt.2, 
Respirator do wentylacji bezinwazyjnej szt.1. 
 
Pytanie 13 dot. pkt. 27 
Czy Zamawiający oczekuje zasilania z akumulatorów respiratora na min 5godz? 
 Odpowiedź: zapisy siwz  bez zmian 
Pytanie 14 
Czy zamawiający oczekuje wyposażenia respiratora w funkcję regulującą terapię i poprawiającą komfort 
pacjenta poprzez uwzględnienie niewielkiej dekompresji w trakcie późniejszych etapów wdechu i w trakcie 
początkowej fazy wydechowej? 
 Odpowiedź: zapisy siwz  bez zmian 
Pytanie 15. 
Czy Zamawiający oczekuje podstawy jezdnej ? 
 Odpowiedź: zapisy siwz  bez zmian 
Pytanie 16. 
Czy Zamawiający dopuści sprzęt z rocznika produkcyjnego 2018r? Zważając na początek roku 2019 
podmiot realizujący dostawę nie ma pewności, że dostarczany sprzęt będzie z roku 2019r. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 
 
III. Dotyczy;  
Echokardiograf – klasy premium z sondą do badań przezprzełykowych 
Załącznik nr  5 – dotyczy zadania nr 2 
 
Pkt.30. Czy Zamawiający dopuści aparat klasy premium, który w wielu parametrach technicznych znacznie 
przewyższa wymagany, natomiast  częstotliwość odświeżania obrazu w trybie 2D wynosi min. 1500 
obr/sek? Różnica prędkości odświeżania między wymaganą przez zamawiającego a oferowaną w naszym 
aparacie jest w praktyce diagnostycznej nie zauważalna.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 
 
Pkt. 62.  Czy Zamawiający dopuści aparat klasy premium, który w wielu parametrach technicznych znacznie 
przewyższa wymagany, jednakże posiada w oferowanej głowicy min. 128 elementów ?  Liczba elementów 
jest uzależniona od rodzaju budowy sondy. Oferowana przez nas jest wykonana w najnowszej technologii 
Single Crystal. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 
 
Dostawy Echokardiograf przenośny 
Załącznik nr  5 – dotyczy zadania nr 2 
 
Pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający rozwiązanie równoważne tzn. zintegrowany z 
aparatem moduł UPS pozwalający na pracę urządzenia powyżej 20 min ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 
 
Pkt. 24.  Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający 4 gniazda w tym  3 aktywne i 1 parkingowe ?  
Zamawiający w zestawieniu wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych wyszczególnił 3 
sondy, zatem bezpodstawne jest wymaganie w urządzeniu 4 aktywnych gniazd głowicy obrazowych, gdyż 
aparat nie będzie posiadał tylu głowic. 
 
Odpowiedź: Nie. Zapisy siwz bez zmian .Zamawiający w siwz pkt 80 pyta o możliwość rozbudowy o 
kolejna głowicę. Przepinanie głowicy miedzy gniazdami aktywnymi  a parkingowymi  zwiększa ryzyko 
uszkodzenia głowicy np. upadek.  Zapisy siwz bez zmian  
 
Pkt. 54. Czy zamawiający dopuści aparat usg posiadający korekcja kąta bramki  
+/- 80 stopni ? Różnica +/- 5 stopni nie wpływa w żaden sposób na wynik badania.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie 



 
 
Prosimy o rozdzielenie zadania nr 2 na dwa odrębne pakiety. Jako :  
Zadanie nr 2a: Echokardiograf przenośny szt.1,  
Zadanie nr 2b: Echokardiograf z sondą do badań przezprzełykowych szt. 
 Odpowiedź: Nie. Zamawiający na tym etapie postępowania,  nie ma możliwości podziału zadań i tym  
tworzenie nowych zadań. Ponadto uprzedzenia jednego Wykonawcy zmniejszają koszty obsługi 
serwisowej   
 
IV…..Dotyczy: Załącznik nr  5 – dotyczy zadania nr 2 
Echokardiograf – klasy premium z sondą do badań przezprzełykowych 
 
Pytanie 1 Dot. Zadania nr 2; Załącznik nr 5: Echokardiograf przenośny szt.1, Echokardiograf z sondą do 
badań przezprzełykowych szt.1, 
 
Czy Zamawiający  podzieli Zadanie nr 2  na dwie osobne części, na które niezależnie można składać ofertę  
tj:  
Echokardiograf przenośny szt.1, - część 1  
Echokardiograf z sondą do badań przezprzełykowych –  szt.1- część 2 
Odpowiedź: Nie.  Od jednego Wykonawcy sprzęt będzie tańszy w eksploatacji ( np. dojazd)  Zamawiający 
na tym etapie postępowania,  nie ma możliwości podziału zadań i tym  tworzenie nowych zadań. 
Ponadto uprzedzenia jednego Wykonawcy zmniejszają koszty obsługi serwisowej.   
W obecnej postaci połączenie obydwu urządzeń w Zadaniu nr 2 w drastyczny sposób ogranicza 
konkurencję i niekorzystnie wpływa na wybór najlepszego rozwiązania dla Zamawiającego spośród 
dostępnych na rynku Echokardiografów przenośnych i Echokardiografów klasy premium do badań 
przezprzełykowych. 
 
Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty. 
Pytanie 2 Dot. Pkt 30, Załącznik nr  5 – dotyczy zadania nr 2: Echokardiograf – klasy premium z sondą do 
badań przezprzełykowych 
Zamawiający w Pkt 30 Załącznika nr 5 wymaga: 

 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf klasy premium do badań przezprzełykowych 
z częstotliwością odświeżania obrazu Frame-rate w trybie 2D na poziomie 500 obr/sek ? 

Pragniemy podkreślić że powyższa zmiana w żaden istotny sposób nie określa jakości oferowanego 
urządzenia ani jego przydatności diagnostycznych.  
Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty. 
Odpowiedź: Nie. Zapisy siwz bez zmian 
Pytanie 3 Dot. Pkt 30, Załącznik nr  5 – dotyczy zadania nr 2: Echokardiograf – klasy premium z sondą do 
badań przezprzełykowych 
Zamawiający w Pkt 31 Załącznika nr 5 wymaga: 

 

 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf klasy premium do badań przezprzełykowych 
wyposażony w monitor LCD LED ? 

Pragniemy zauważyć że różnica w proponowanej technologii oferowanego monitora w żaden sposób nie 
ma związku z otrzymywaniem obrazu a wyłącznie z jego wyświetlaniem i nie może w żaden istotny sposób 
wpływać na wartość diagnostyczną aparatu. 
Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty. 

30 Częstotliwość odświeżania obrazu Frame-reta w trybie 
2D min. 2800 obr/sek 

Tak  
Do 4000 obr/sek – 0 
pkt 
Od 4001 obr/sek – 5 
pkt 

 

31 Monitor typu OLED o przekątnej min 21” Tak -podać   



Odpowiedź: Nie. Zapisy siwz bez zmian 
 
Pytanie 4 Dot. Pkt 65, Załącznik nr  5 – dotyczy zadania nr 2: Echokardiograf – klasy premium z sondą do 
badań przezprzełykowych 
Zamawiający w Pkt 65 Załącznika nr 5 wymaga: 

65 Ilość elementów min. 3000 Podać  
do 3500 – 0 
pkt 
od 3501 – 3 
pkt 

2880 

 

 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf klasy premium do badań przezprzełykowych 
posiadający dla głowicy sektorowej 3/4D do badań przezklatkowych 2880 elementów jak również 
dopuści rezygnację z punktacji w powyższym punkcie ? 

Pragniemy podkreślić że tak niewielka różnica w stosunku do postawionego wymogu w żaden istotny 
sposób nie może wpływać na jakość otrzymywanych obrazów. 
Tylko pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty jak 
również wpłynie na zwiększenie konkurencyjności w niniejszym postępowaniu. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z iloscią 2 880 elementów. Punktacja nie ulega zmianie   
 
Pytanie 5 Dot. Pkt 68, Załącznik nr  5 – dotyczy zadania nr 2: Echokardiograf – klasy premium z sondą do 
badań przezprzełykowych 
Zamawiający w Pkt 68 Załącznika nr 5 wymaga: 

68 Ilość elementów min. 1200 Podać 
do 2400 – 0 pkt 
od 2401 – 3 pkt 

 

 Czy Zamawiający dopuści zmianę powyższego parametru poprzez zmianę w punktacji w 
następujący sposób: 

68 Ilość elementów min. 1200 Podać 
do 1500 – 0 pkt 
od 1600 – 2 pkt 
od 2401 – 3 pkt 

 

 
Pragniemy zauważyć że wprowadzona pierwotnie punktacja jest skrajnie szeroka i przyznaje punkty 
dopiero przy dwukrotnej wartości parametry minimum co znacznie dyskryminuje wartości z zakresu 
pomiędzy min i max potencjalnych oferentów. 
 
Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty i wpłynie na zwiększenie i 
poszanowanie zasady konkurencyjności w niniejszym postępowaniu. 
 
Odpowiedź: Nie. Zapisy siwz bez zmian 
V….Dotyczy 
 Pytanie 1 – dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ - Wzoru umowy:  
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 uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia 
warunków niniejszej Umowy jest ograniczona 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, niezamierzonych zdarzeń.  
 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie § 10  zał. nr 4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszą 
umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  i Kodeksu Cywilnego. 



  
Pytanie 2 – dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ - Wzoru 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 urządzenia 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 roszczeniem, 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 Produktów 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 
Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze 
względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych 
harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub 
niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).  
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 proporcjonalnej 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 naruszeń.  
6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach 
związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.  
7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za 
roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje 
Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.  
 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie § 10  zał. nr 4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszą 
umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  i Kodeksu Cywilnego. 

 
Pytanie 3- Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi 
za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?  

Odpowiedź: Nie. Zgodnie § 10  zał. nr 4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszą 
umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  i Kodeksu Cywilnego. 

 
 
Załącznik nr 5 – dotyczy zadania nr 2, Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-
eksploatacyjnych -PARAMETRY WYMAGANE I PODLEGAJĄCE OCENIE  
Echokardiograf – klasy premium z sondą do badań przezprzełykowych  
Pytanie  
Czy Zamawiający udzieli zgody na złożenie oferty na jeden z aparatów echokardiograficznych ujętych w 
zadaniu nr 2. Pozowli to na złożenie oferty większej liczbie producentów dysponujących aparatami 



wymaganej klasy spełniających parametry wymagane, a tym samym utrzymanie zasady konkurencyjnosci. 
Dodatkowo, pragniemy zaznaczyć, że takie rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego, gdyż zmusza 
producentów do większej elastyczności cenowej.  
  Odpowiedź:   Dwa aparaty Od jednego Wykonawcy to zmniejszenie kosztów obsługi  Zamawiający na 
tym etapie postępowania,  nie ma możliwości podziału zadań i tym  tworzenie nowych zadań. Ponadto 
uprzedzenia jednego Wykonawcy zmniejszają koszy serwisu   
 
Pytanie  
Dotyczy pkt 18   Aparat nowy  nieużywany, rok produkcji 2018    Tak 
Czy Zamawiający dopuści aparat nowy, nieużywany z roku produkcji 2019? 
Odpowiedź: Tak. 
Pytanie 
Dotyczy pkt 31 
31 Monitor typu OLED o przekątnej min 21”  Tak -podać 
Czy Zamawiający dopuści aparat echokardiograficzny z cyfrowym monitorem wysokiej jakości, LCD o 
przekątnej 21,5 cala i rozdzielczości 1920x1080 regulowany w trzech płaszczyznach z technologią 
zapewniającą optymalną jasność monitora i możliwością pracy w różnych warunkach oświetlenia? Monitor 
obsługuje technologię tzw flicker free’ redukującą efekt drgania obrazu i zabezpoieczającą przed 
zmęczeniem wzroku podczas badania. 
Odpowiedź: Nie. Zapisy siwz bez zmian 
 
Echokardiograf - przenośny 
Pytanie  Dotyczy pkt 18   Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2018  Tak 
Czy Zamawiający dopuści aparat nowy, nieużywany z roku produkcji 2019?  
Odpowiedź: Tak. 
Pytanie 
Dotyczy pkt 20 Aparat przewoźny ze zintegrowaną stacją roboczą (oraz bazą pacjentów) i wbudowanym 
akumulatorem pozwalającym na min 20 min. pracy (na akumulatorze)   
Odpowiedź: Tak. 
 
Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanego producenta ze zintegrowaną stacją roboczą i 
wbudowanym akumulatorem pozwalającym na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie 
wybudzenie go w czasie do 20s, jednakże bez możliwości pracy na akumulatorze? 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pytanie  Dotyczy pkt 21  Szybki start w czasie do 10 s 
Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 
Czy Zamawiający zmieni wymagany czas szybkiego startu aparatu do 20 sekund, lub przydzieli punkty 
proporcjonalnie za aparat wyposażony w szybki start w czasie do 20s. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat wyposażony w szybki star do 20 sekund  , pozostałe zapisy 
bez zmian. 
 
Pytanie  Dotyczy pkt 29  Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) Min. 17000 klatek. 
Tak – podać 
Czy Zamawiający dopuści aparat o liczbie pamięci dynamicznej Cineloop równej 2200 klatek? 
Jest to ilość zupełnie wystarczająca do przeprowadzenia w pełni diagnostycznego badania USG. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie  rozwiązanie 
Pytanie 
Dotyczy pkt 39  FRAME RATE dla trybu B + kolor Min. 300 obrazów/s -  Tak 
Od 401 obrazów/s - 4 pkt 
Do 400 obrazów/s - 0 pkt 
Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanego producenta z FRAME RATE dla trybu B + kolor równą 227 
obrazów/s ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie  rozwiązanie 
 



Pytanie Dotyczy pkt 44  Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/- 4,5 m/s 
Tak - podać 
Czy Zamawiający dopouści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z zakresem prędkości 
Dopplera Kolorowego +/- 3,08 m/s ? Taka wartość porędkości jest w zupełności wystarczająca do 
przeprowadzenia w pelni diagnostycznego badania USG przy pomocy CD. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie  rozwiązanie 
 
Pytanie Dotyczy pkt 47 Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci 
Cineloop - Tak 
Czy Zamawiający dopuści aparat z obrazowaniem w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym z 
możliwością regulacji kąta jednej lini, ale bez możliwości jego zastosowania z pamięci Cineloop? 
Odpowiedź: Nie. Zapisy siwz bez zmian 
 
Pytanie  Dotyczy pkt 49  Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym 
Minimum 2 kursory (linie)  - Tak 
Rozumiemy, że Zamawiający w tym punkcie wymaga trybu jednoczesnego obrazowania B+B/CD 
(Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym, zaś zapis „mimimum 2 kursosry (linie) są w tym punkcie 
oczywistą pomyłką pisarską. Prosimy wobec powyższego o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga 
zapisu minimum 2 kursowy (linie) w tym punkcie paremetrów wymaganych.  
Odpowiedź: Tak. Pomyłka pisarska  nie są wymagane  2 kursowy (linie) 
Pytanie  Dotyczy pkt 71  Zakres częstotliwości pracy, min zakres 1,5 – 4,0 MHz   Tak, podać 
Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą sektorową z zakresem częstotliwości pracy od 2 do 4 MHz? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie  rozwiązanie 
Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ, Zadanie 2, Echokardiograf – klasy premium z sondą do badań 
przezprzełykowych, pkt. 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „Gwarancja min. 12 miesiące, 
w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane 
przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia 
przez użytkownika, w zależności od konieczności użycia części zamiennych. Gwarancja na aparat i głowice.” 
Odpowiedź: Nie. Zapisy siwz bez zmian 
VI….Dotyczy ; 
Załącznik nr  5  - dotyczy zadania nr 3 
Pompa infuzyjna 1-strzykawkowa 
– Pkt. 33 Czy Zamawiający wymaga dołączenie oprogramowania do oferty czy tylko ewentualnej 
dostępności  i zakupu w przyszłości ?  

Odpowiedź: Dostępności – zapisy siwz bez zmian 
– Pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z dodatkową opcją 
bezprzewodowego połączenia WiFi, natomiast przewodowe lub bezprzewodowe przyłączenie do sieci 
Ethernet za pomocą kompatybilnej stacji dokującej ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie  rozwiązanie 
 
Respirator do wentylacji nieinwazyjnej 
 
– Pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator  z alarmem niskiego ciśnienia / 
nieszczelności w układzie oddechowym?  Taki alarm jest znacznie bardziej przydatny do określenia stanu 
fizjologicznego pacjenta. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie  rozwiązanie, ale wymaga spełnienia warunku punkt 32  
 
–  Pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator  o wadze 12.8 kg? Jest to 
nieduża różnica względem wymagań Zamawiającego i nie będzie miało praktycznie żadnego wpływu na 
jakość terapii.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie  rozwiązanie, 
 
– Pkt. 36 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator  z możliwością zastosowania 
jedynie obwodu pacjenta z zastawką oddechową? Jest to najczęściej używany układ w wielu respiratorach. 
Brak możliwości zastosowania układu przeciekowego nie wpłynie na jakość wentylacji. 



Odpowiedź: Nie – zapisy siwz bez zmian 
 

VII….Dotyczy : 
 zadanie nr 3 punkt 12 parametrów wymaganych i podlegających ocenie  
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności sprzedaż akcesoriów dedykowanych do aparatu 
spełniającego zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksloatacyjnych potrzebnych do pracy z 
w/w aparatem bez możliwości zakupu części zamiennych. Z racji tego, że oferowany sprzęt jest 
respiratorem typu ”LIFESUPPORT” wymiana części zamiennych może być wykonywana tylko przed 
autoryzowany serwis i nie ma możliwości  sprzedaży samych części zamiennych potrzebnych do napraw 
bądź przeglądów okresowych jednostko nie posiadającym certyfikacji . 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie  rozwiązanie, 
Dot: zadanie nr 3 punkt 29 parametrów wymaganych i podlegających ocenie 
Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego ilości masek ustno-nosowych, które mają być na 
wyposażeniu respiratora. Standardowe rozmiary to S, M, L  
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wraz z dostawa aparatu  2 szt masek w rozmiarze M oraz 2 szt. 
masek w rozmiarze L 
 
 
 
 
Pismo  w dniu  dzisiejszym  zamieszczono  na stronach  http://zoz-konskie.bip.org.pl/ 
oraz https:/platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie 
 
                
                      Końskie 2019-02-06 
                                                                                                                      
                                                                                                                                               
                                                                                                                                          Z-ca Dyrektora  
  
                                                                                                                                   Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                                                                                                                                           w Końskich 
 
 

                   mgr inż. Jerzy Grodzki 
              

 
 
 
sporządził:   
-Tomasz Milcarz 

http://zoz-konskie.bip.org.pl/
http://platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie

		2019-02-05T23:40:49+0000
	Not specified




