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M-2373-03/2020 
 
 
 

Do Oferentów 
 
 
 
Dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie  
 
 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że do postępowania nr M-2373-03/2020 wpłynęły 
poniższe zapytania:  
 
PYTANIE NR 1 
Dotyczy Zał. 4 wzór umowy 
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 nie przekraczającej 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: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 2 
Dotyczy Zał. 4 wzór umowy 
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. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 
 
PYTANIE NR 3 
Dotyczy Zał. 4 wzór 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  
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(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: Zgodnie z SIWZ 
 
PYTANIE NR 4 
Dotyczy Zał. 4 wzór umowy § 3 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i 
prawne Przedmiotu Umowy?   
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ 
 
PYTANIE NR 5 
Załącznik nr 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
Czy w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty  netto i 
brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku 
VAT oraz rodzaj asortymentu? 
ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający uwzględnił dwie stawki VAT umieszczając dwie pozycje 
wartości VAT w załączniku nr 3. 
 
PYTANIE NR 6 
Dotyczy Zał. 4 wzór umowy § 36 
Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że 
kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z 
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wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy 
związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi 
wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w 
dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem 
personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkolenie, serwis itd. Z uwagi na 
wysokie ryzyko opóźnienia terminów realizacji zamówień i niemożliwą do przewidzenia dalszą 
sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obecne, bardzo rygorystyczne 
zapisy umowy w zakresie kar mogą spowodować, iż żaden z Wykonawców nie zdecyduje się 
złożyć oferty. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści § 11 wzoru 
umowy. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 7 
Dotyczy Zał. 4 wzór umowy § 1 ust. 5 
Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19, 
Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas 
spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami 
eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, 
braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania 
łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, 
instalacje i/lub szkolenie? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści §4 wzoru 
umowy. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wydłuża termin realizacji do dnia 30 sierpnia 2020 r. 
 
PYTANIE NR 8 
Dot. Zadanie 2 – Ultrasonokardiograf 
Ad 3: Prosimy o potwierdzenie, Czy Zamawiający jako system PREMIUM uważa aparat USG 
z najwyższej serii danego producenta (tzw. ultrasonograf flagowy, najwyższej klasy) czy 
dopuści ultrasonograf wysokiej klasy wyposażony w głowice klasy PREMIUM? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonał zmiany zapisów w załączniku nr 3 – opis przedmiotu 
zamówienia. 
 
PYTANIE NR 9 
Ad 7: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego producenta, 
posiadający 4 aktywne jednakowe gniazda głowic obrazowych, pozbawiony gniazda 
parkingowego? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający 4 aktywne 
jednakowe gniazda głowic obrazowych, pozbawiony gniazda parkingowego 
 
PYTANIE NR 10 
Ad 9: Czy Zmawiający zwiększy wymóg wielkości ekranu do minimum 21 cali? Klasa premium 
charakteryzuje się m.in. znacznie większymi wielkościami ekranów, oferowany przez nas 
system posiada ponad 23 calowy wyświetlacz wykonany w technologii LED. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 11 
Ad 11: Zamawiający wymaga klasy premium który charakteryzuje się większym zakresem 
częstotliwości pracy aparatu. Czy Zamawiający zgodzi się na zwiększenie wymogu min 1-20 
MHz? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 12 
Ad. 12: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego 
producenta, posiadający 2200 obrazów pamięci cine, dodatkowo umożliwiający zapis do 10 
minut badania w pamięci aparatu? 
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający 2200 
obrazów pamięci cine, dodatkowo umożliwiający zapis do 10 minut badania w pamięci aparatu 
 
PYTANIE NR 13 
AD. 14: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego 
producenta, posiadający możliwość projekcji 4 niezależnych pętli obrazowych jednocześnie 
zarchiwizowanych w pamięci aparatu?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający możliwość 
projekcji 4 niezależnych pętli obrazowych jednocześnie zarchiwizowanych w pamięci aparatu. 
 
PYTANIE NR 14 
AD 15: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego producenta, 
posiadający pamięć dynamiczną dla trybu m-mode oraz m-mode do 64s? Jest to parametr 
który nie wpływa na wartość diagnostyczną aparatu i nie ma istotnego wpływu na funkcje 
użytkowe. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający pamięć 
dynamiczną dla trybu m-mode oraz m-mode do 64s. 
 
PYTANIE NR 15 
AD 17: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego producenta, 
posiadający możliwość zapisania do 40 presetów? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający możliwość 
zapisania do 40 presetów. 
 
PYTANIE NR 16 
AD 18: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego producenta, 
posiadający podstawę jezdną z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania 2 z kół 
oraz blokadą kierunku jazdy 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający podstawę 
jezdną z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania 2 z kół oraz blokadą kierunku 
jazdy. 
 
PYTANIE NR 17 
AD 20: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego producenta, 
posiadający kombinację prezentowanych jednocześnie obrazów: 
•             B (B-mode), B + B (duplex B-mode) 
•             M (M-mode) 
•             B + M (2D + M-mode) 
•             D (Doppler) 
•             B + D (2D + Doppler) 
•             B + CD (2D + Color Doppler)  
•             B + PD (2D + Power Doppler) 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający kombinację 
prezentowanych jednocześnie obrazów: 
•             B (B-mode), B + B (duplex B-mode) 
•             M (M-mode) 
•             B + M (2D + M-mode) 
•             D (Doppler) 
•             B + D (2D + Doppler) 
•             B + CD (2D + Color Doppler)  
•             B + PD (2D + Power Doppler) 
 
PYATNIE NR 18 
AD 22: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego producenta, 
posiadający odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD)  min. 220 obrazów/s. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający odświeżanie 
obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD)  min. 220 obrazów/s.  
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PYTANIE NR 19 
AD 25: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego producenta, 
posiadający zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) +/- 3,0 m/s? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 20 
AD 27: Czy Zamawiający wymaga spełnienia tego parametru na wszystkich zaoferowanych 
głowicach czy dopuści dostępność tego trybu wyłącznie na głowicy liniowej? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 21 
AD 31: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego producenta, 
posiadający możliwość odchylania wiązki Dopplerowskiej +/- 20 stopni? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający możliwość 
odchylania wiązki Dopplerowskiej +/- 20 stopni. 
 
PYTANIE NR 22 
AD 34: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego producenta, 
pozbawiony tej funkcjonalności? Obecnie na rynku tylko jedna firma może spełnić powyższy 
wymóg. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf pozbawiony tej 
funkcjonalności. 
 
PYTANIE NR 23 
AD 40: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego producenta, 
posiadający tryb obrazowania rombowego, pozbawiony obrazowania trapezowego? 
Obrazowanie rombowe jest starszym trybem obrazowania szerokokątnego na głowicach 
liniowych. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający tryb 
obrazowania rombowego, pozbawiony obrazowania trapezowego. 
  
PYTANIE NR 24 
AD 41: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego producenta, 
posiadający możliwość zmiany CD dla min 6 map? Obecnie tylko jeden oferent może spełnić 
ten zapis. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający możliwość 
zmiany CD dla min 6 map. 
 
PYTANIE NR 25 
AD 44: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego producenta, 
posiadający dyst archiwizacyjny min 500 GB HDD oraz systemowy min 120 GB SSD? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający dysk 
archiwizacyjny min 500 GB HDD oraz systemowy min 120 GB SSD. 
 
PYTANIE NR 26 
AD 46: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego producenta, 
posiadający możliwość zapisu obrazów w formatach: DICOM, JPG oraz pętli obrazowych 
(AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub 
płyty CD/DVD, pozbawiony możliwości zapisy w formatach BMP i TIFF? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający możliwość 
zapisu obrazów w formatach: DICOM, JPG oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z 
możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD, pozbawiony 
możliwości zapisy w formatach BMP i TIFF 
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PYTANIE NR 27 
AD 47: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego producenta, 
pozbawiony tej funkcjonalności? Obecnie na rynku tylko jedna firma może spełnić powyższy 
wymóg. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf pozbawiony tej 
funkcjonalności 
 
PYTANIE NR 28 
AD. 50: Klasa PREMIUM ultrasonografu charakteryzuje się nowszymi rozwiązaniami, czy 
Zamawiający będzie wymagał USB 3.0? 
ODPOWIEDŹ: Nie. 
 
PYTANIE NR 29 
AD 53: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego producenta, 
posiadający możliwość 16 stopniowego powiększenia obrazu w czasie rzeczywistym?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający możliwość 
16 stopniowego powiększenia obrazu w czasie rzeczywistym. 
 
PYTANIE NR 30 
AD 54: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego producenta, 
posiadający możliwość 16 stopniowego powiększenia obrazu po zmrożeniu?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający możliwość 
16 stopniowego powiększenia obrazu po zmrożeniu. 
 
PYTANIE NR 31 
AD 55: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego producenta, 
posiadający 8 par pomiarów na jednym obrazie? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający 8 par 
pomiarów na jednym obrazie. 
 
PYTANIE NR 32 
Ad 56: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego producenta, 
posiadający możliwość przełączania głowic z poziomu panelu dotykowego? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający możliwość 
przełączania głowic z poziomu panelu dotykowego. 
 
PYTANIE NR 33 
AD 60: Zamawiający wymaga głowicy sektorowej kardiologicznej w pkt 72. Czy w związku z 
tym Zamawiający będzie wymagał dodatkowo zaoferowania pełnego oprogramowania do 
badań kardiologicznych dorosłych? Weryfikując typy głowic oraz prawdopodobne tryby 
badania, aby nie narażać Zamawiającego na dodatkowe zbędne koszty proponujemy wymóg 
poniższych pakietów badań: 
•             Brzusznych 
•             Kardiologiczne dla dorosłych 
•             Małych narządów 
•             Naczyniowych  
•             Śródoperacyjnych 
•             Mięśniowo-szkieletowych 
•             Ortopedycznych 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 34 
AD 61-65: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego 
producenta, posiadający głowicę konweksową wykonaną w technologii spolaryzowanych 
kryształów o kącie obrazowania ponad 110 stopni, posiadającą 320 elementów akustycznych 
w głowicy? Pragniemy zauważyć, że klasa premium głowic charakteryzuje się zastosowanie 
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technologii spolaryzowanych kryształów, dlatego zachęcamy Zamawiającego do postawienia 
takiego wymogu. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 35 
AD 66-71: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego 
producenta, wyposażony w głowicę szerokopasmową o częstotliwości 2-22 MHZ, 1920 
elementów i szerokości 50mm? Głowica ta dedykowana jest bo bardzo szerokiego spektrum 
badania radiologiczno-naczyniowych. Pragniemy zauważyć, że klasa PREMIUM głowic 
charakteryzuje się zastosowanie technologii spolaryzowanych kryształów, dlatego zachęcamy 
Zamawiającego do postawienia takiego wymogu. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 36 
AD 72-76: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego 
producenta, posiadający głowicę sektorową (do badań kardiologicznych oraz TCD)  wykonaną 
w technologii spolaryzowanych kryształów o kącie obrazowania 90 stopni, posiadającą 80 
elementów akustycznych w głowicy? Pragniemy zauważyć, że klasa premium głowic 
charakteryzuje się zastosowanie technologii spolaryzowanych kryształów, dlatego zachęcamy 
Zamawiającego do postawienia takiego wymogu. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 37 
AD 77: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego producenta, 
posiadający możliwość rozbudowy o liniową głowicę 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 
5,0-13,0 MHz, min. 190 elementów? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 38 
AD 78: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf wysokiej klasy 
remontowanego producenta, posiadający możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną 
dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex 5,0-10,0 MHz, 190 elementów, kąt 
skanowania min. 120 stopni dla każdej  płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie 
harmoniczne lub odstąpi od wymogu możliwości rozbudowy o pow. Głowicę w przypadku 
wymogu zaoferowania ultrasonografu klasy premium? 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 39 
AD 79: Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf remontowanego producenta, 
pozbawiony tej funkcjonalności? Obecnie na rynku tylko jedna firma może spełnić powyższy 
wymóg. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf pozbawiony tej 
funkcjonalności. 
 
PYTANIE NR 40 
Zadanie nr 1 - W zakresie wymogu dot. materiałów potwierdzających zaoferowane parametry  
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne oświadczenie producenta, że zaoferowane 
rozwiązanie spełnia wszystkie wymogi specyfikacji i zadeklarowane parametry? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści jako równoważne oświadczenie producenta, że 
zaoferowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymogi specyfikacji i zadeklarowane parametry. 
 
PYTANIE NR 41 
Zadanie nr 1 - Wnosimy o wydłużenie terminu realizacji do 30 sierpnia 2020 lub uwzględniania 
realizacji jako 80 dni od podpisania umowy z uwagi na specyfikę i złożoność przedmiotu 
zamówienia. Dodatkowo niemożliwym jest do przewidzenia termin podpisania umowy, jednak 
aktualny w naszej ocenie nie pozwala bez opóźnień na realizację przedmiotu zamówienia, co 
skutkuje koniecznością uwzględnienia tego ryzyka przez Wykonawcę. 
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ODPOWIEDŹ: Zamawiający wydłuża termin realizacji do dnia 30 sierpnia 2020 r. 
 
PYTANIE NR 42 
Zadanie nr 1 - W zakresie zapisów umowy § 6 punkty 2-4 wnosimy o obniżenie wartości kar 
do 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia. Biorąc pod uwagę wartość 
przedmiotu umowy jest to w naszej ocenie poziom kar, który realizuje funkcję kary, a także jest 
jednym z najczęściej stosowanych przy tego rodzaju zamówieniach. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 43 
Zadanie nr 1 - W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga „min. 2 
dostaw do innych ośrodków w zakresie danego zadania”. Czy Zamawiający uzna warunek za 
spełniony jeśli Wykonawca wykaże się minimum 2 dostawami cyfrowych stacjonarnych 
aparatów rtg, jednak niekoniecznie tego samego typu/konfiguracji, co oferowany? W naszej 
ocenie inne konfiguracje, typy, modele stacjonarnych aparatów rtg są nawet większej 
złożoności, dlatego zwracamy się z prośbą o dopuszczenie referencji dla cyfrowych 
stacjonarnych aparatów rtg.  
ODPOWIEDŹ: Tak. 
 
PYTANIE NR 44 
Zadanie nr 1 – Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, czy usługi serwisowe w okresie 
gwarancji (w tym liczenie termiów reakcji i napraw) będą realizowane w dni robocze od 
poniedziałku do piątku? 
ODPOWIEDŹ: Tak. 
 
PYTANIE NR 45 
Zadanie nr 1 – z uwagi na fakt, iż testy specjalistyczne wykonywane są przed ostatecznym 
odbiorem urządzenia, tym samym przed rozpoczęciem biegu gwarancji i są ważne 12 
miesięcy, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy zrobienia 
dodatkowych testów w ostatnim miesiącu gwarancji? Jest to czynnik kosztotwórczy, dlatego 
zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w odniesieniu do zapisu umowy § 5 pkt. 4 
(„Okresowe przeglądy techniczne z niezbędnymi testami w cenie dostawy – minimum raz w 
roku przez okres trwania gwarancji lub częściej, jeśli wymaga tego zalecenie 
dostawcy/producenta.”) 
ODPOWIEDŹ: Tak. Zapisy zostały zmienione. Umowa po zmianach. 
 
PYTANIE NR 46 
Zadanie nr 1 - Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie adaptacji pomieszczenia niezbędnej do 
instalacji aparatu rtg zostanie zrealizowane przez Zamawiającego zgodnie z dokumentacją 
projektową przedstawioną przez Wykonawcę. 
ODPOWIEDŹ: Tak. 
 
PYTANIE NR 47 
Zapytanie nr 1 dotyczy Zadania 1 – Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 4  
Wnosimy o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG, w którym detektory pochodzą od 
innego wytwórcy lecz są w pełni zintegrowane z aparatem na etapie produkcji przez 
producenta. Wymaganie jednego producenta nie wpływa w żaden sposób na jakość aparatu, 
a wyłącznie ogranicza konkurencyjność postępowania. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 48 
Zapytanie nr 2 dotyczy Zadania 1 – Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 34 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli monitor dotykowy umieszczony na 
kołpaku lampy, a nie na kolimatorze. 
ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający potwierdza. 
 
PYTANIE NR 49 
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Zapytanie nr 3 dotyczy Zadania 1 – Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 44 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG z ekranem na kołpaku bez funkcji 
wyświetlania obrazu typu „Preview”. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 50 
Zapytanie nr 4 dotyczy Zadania 1 – Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 62 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG o maksymalnej odległości ogniska 
lampy od podłogi wynoszącej 185cm?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 51 
Zapytanie nr 5 dotyczy Zadania 1 – Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 92 
Wnosimy o usunięcie zapisu „współdzielenie oferowanych baterii z posiadanym detektorem od 
posiadanego aparatu RTG” ze względu na ograniczanie konkurencji i wskazywanie na 
wyłącznie jednego dostawcę. Ofertę w postępowaniu z takim zapisem, będzie mógł złożyć 
tylko jeden Wykonawca, a Zamawiający nawet nie podał o jaki aparat chodzi. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 52 
Zapytanie nr 6 dotyczy Zadania 1 – Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 130 
Wnosimy o usunięcie zapisu z niniejszego punktu – zapis wskazuje na jednego producenta 
Agfa. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 53 
Zapytanie nr 7 dotyczy Zadania 1 – Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 139 
Wnosimy o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG bez funkcji wykonywania pomiarów 
skoliozy i automatycznego pomiaru różnicy długości nóg – zapis wskazuje na jednego 
producenta. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
PYTANIE NR 54 
Zapytanie nr 8 dotyczy Zadania 1 – Opisu Przedmiotu Zamówienia – L.p. 159 
Wnosimy o usunięcie wymogu spełniania przez oprogramowanie DR profile integracji IHE. 
Pragniemy zauważyć, że organizacja IHE jest jedną z wielu tego typu, nie pełni roli 
międzynarodowego organu certyfikacyjnego oraz ma charakter komercyjny. 
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ. 
 
 
 

 
Elżbieta Czeszewska 

…………………………………… 
Dyrektor SP ZOZ MSWiA  

w Koszalinie 
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