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Wielospecjalistyczny Szpital Miejski 
im. dr E. Warmińskiego SPZOZ 
Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz 
 
 
Znak sprawy: DZP-270-18-2019  Bydgoszcz dnia: 2019-04-03 
 
 
 

do wszystkich Wykonawców 
 
 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-04-01 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: 

Dostawa zestawu do echoendoskopii terapeutycznej, 

Treść pytań Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego są następujące : 

Pytanie 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ, Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 5 
do SIWZ, ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY §3 pkt  8 
Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności dostarczenia kodów/haseł serwisowych i innych form dostępu? 
 
Uwagi: Kody serwisowe przekazywane  są  przez producenta jedynie podmiotom przez niego przeszkolonym i 
upoważnionym, posiadającym jego autoryzację. 
Przekazanie wymienionych przez Zamawiającego kodów uzależnione jest od spełnienia przez Zamawiającego 
wymogów art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych. Czy Zamawiający podda się,  na własny koszt, 
procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art. 
90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych   i wymaganiami producenta a jeśli nie to czy zrezygnuje z 
wymagania dostarczenia kodów serwisowych? 
Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z konieczności dostarczenia po okresie gwarancji kodów/haseł 
serwisowych oraz wszelkich innych form dostępu (hardware i software) umożliwiających Zamawiającemu 
samodzielne administrowanie i konfigurowanie sprzętu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że 
przekazane kody/hasła serwisowe oraz wszelkie inne formy dostępu (hardware i software) będzie 
udostępniał jedynie podmiotom spełniającym warunki określone w obowiązujących w tym zakresie 
przepisach prawa. 
 
Pytanie 2 - Załącznik nr 2 do SIWZ, Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, III, Monitor 
Medyczny LCD pkt 5 
Czy Zamawiający dopuści zapis Kontrast min. 1000:1? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitor medyczny z kontrastem min. 1000:1. 
 
Pytanie 3 - Załącznik nr 2 do SIWZ, Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, IV, 
ECHOENDOSKOP TERAPEUTYCZNY (SEKTOROWY) pkt  10 
Czy Zamawiający dopuści zapis:  
Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: 
1) góra  130°    
2) dół      90°   
3) prawo 90°   
4) lewo    90° ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej wynosiło: 
1) góra  130°    
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2) dół      90°   
3) prawo 90°   
4) lewo    90° . 
 
Pytanie 4 - Załącznik nr 2 do SIWZ, Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, IV, 
ECHOENDOSKOP TERAPEUTYCZNY (SEKTOROWY) pkt  12 
Czy Zamawiający dopuści zapis? 
Głębia ostrości obrazu od min. 3mm do min.100mm (parametr lepszy)  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  echoendoskopu o głębi ostrości obrazu od min. 3 
mm do min.100 mm. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że parametr „od min. 3 mm do 
min. 100 mm” mieści się w wymaganym w SIWZ parametrze: „Głębia ostrości obrazu od min. 5 
mm do min.100 mm”. 
 
Pytanie 5 - Załącznik nr 2 do SIWZ, Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, IV, 
ECHOENDOSKOP TERAPEUTYCZNY (SEKTOROWY) pkt  18 
Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności dostarczenia potwierdzenia producenta aparatów kompatybilności 
z myjniami BHT Innova? 
Ze względu na dużą liczbę myjni do endoskopów dostępnych na rynku, producent aparatów wykonuje testy 
kompatybilności wyłącznie z myjniami, które sam wytwarza. To producent myjni jest odpowiedzialny za 
określenie listy endoskopów kompatybilnych z jego myjniami. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostarczenie przez Wykonawcę potwierdzenia wystawionego przez 
producenta myjni BHT Innova lub inny dokument potwierdzający , że oferowany przez Wykonawcę echo 
endoskop jest kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego myjniami BHT Innova. 
 
Pytanie 6 - Załącznik nr 2 do SIWZ, Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, IV, 
ECHOENDOSKOP TERAPEUTYCZNY (SEKTOROWY) pkt  19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu, ponieważ myjnia nie jest przedmiotem postępowania? 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt.19 w części IV Załącznika nr 2 do SIWZ. 
 
Pytanie 7 - Załącznik nr 2 do SIWZ, Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Wymagania 
dodatkowe pkt. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na: 
Możliwość maksymalnie 3 awarii (nie będących skutkiem używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi)  
tego samego podzespołu, w przypadku czwartej awarii wymiana danego urządzenia na nowe – dotyczy 
wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Stosowana zmiana została naniesiona w Załączniku 
nr 2 oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ. 
 
Pytanie 8 - Załącznik nr 2 do SIWZ, Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Wymagania 
dodatkowe pkt. 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby harmonogram przeglądów został dostarczony do Zamawiającego wraz z 
dostawą przy instalacji urządzeń? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Stosowana zmiana została naniesiona w Załączniku 
nr 2 oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ. 
 
Pytanie 9 - Załącznik nr 5 do SIWZ, ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY,  §5 pkt  5 
Czy Zamawiający dopuści zapis: 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy albo osób przez niego upoważnionych wymiany towaru na wolny od 
wad w przypadku, gdy sprzęt posiadać będzie wady istotne lub usunięcie wad w drodze naprawy sprzętu, w 
zależności od wyboru Zamawiającego. Dopuszcza się maksymalnie trzykrotną naprawę gwarancyjną tego 
samego podzespołu. W przypadku czwartej awarii tego samego podzespołu, Wykonawca zobowiązany jest do 
wymiany urządzenia na nowe – dotyczy wszystkich urządzeń/elementów wchodzących w skład zestawu 
będącego przedmiotem niniejszej umowy. Nie dotyczy napraw wynikających z użytkowania aparatury 
niezgodnie z instrukcją obsługi.? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 10 - Załącznik nr 5 do SIWZ, ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY,  §6 pkt  7 
Czy Zamawiający dopuści zapis: 
Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 8 lat od daty dostawy 
przedmiotu zamówienia – dotyczy wszystkich urządzeń/elementów wchodzących w skład zestawu będącego 
przedmiotem niniejszej umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia (VAT 23%) takiego jak np. 
elementy wózka, podłączenie do szpitalnego systemu (licencje, stacja robocza) i tym samym nie będzie wymagał 
dla tych wyrobów dokumentów dopuszczających? 
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem, że jest to zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym  w szczególności z Ustawą o wyrobach medycznych . 
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że licencje RIS/PACS Alteris są wyrobem medycznym i jako 
taki podlegają 8% stawce VAT – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 
 
Pytanie 12 - Dotyczy Załącznika nr 5 - wzór umowy § 4 ust. 1a 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,2%? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 13 - Dotyczy Załącznika nr 5 - wzór umowy § 4 ust. 1b 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,2%? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 14 - Dotyczy Załącznika nr 5 - wzór umowy § 4 ust. 1c 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 15 - Dotyczy Załącznika nr 5 - wzór umowy § 4 ust. 1d 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 16 - Dotyczy załącznika nr 5- Projekt umowy - § 4 ust. 1b 
Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas 
przedłużającej się naprawy gwarancyjnej?  
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 17 - Dotyczy Załącznika nr 5  - wzór umowy § 5 ust. 1 w powiązaniu z zapisami Specyfikacji 
technicznej, Wymagania dodatkowe pkt. 2 i 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas naprawy w okresie gwarancji - nie przekraczał 7 dni roboczych licząc 
od chwili dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt 
Wykonawcy dla zaoferowanego echoendoskopu)? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 18 - Dotyczy Załącznika nr 5  - wzór umowy § 5 ust. 4 w powiązaniu z zapisami Specyfikacji 
technicznej, Wymagania dodatkowe pkt. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby sprzęt zastępczy był dostarczony w przypadku naprawy gwarancyjnej 
trwającej powyżej 7 dni roboczych? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 19 - Dotyczy Załącznika nr 5  - wzór umowy § 5 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
"Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia wad w drodze naprawy sprzętu, w terminie do 7 dni 
roboczych od chwili dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską 
na koszt Wykonawcy dla zaoferowanego echoendoskopu), bądź dokonać wymiany elementu /części przedmiotu 
umowy na wolny od wad w przypadku, gdy dany element/część posiadać będzie wady niemożliwe do 
usunięcia".  
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 20 - Dotyczy Załącznika nr 5  - wzór umowy § 6 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
"Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni roboczych i wymiany na sprzęt wolny 
od wad, na własny koszt, w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną".  
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 21 - Dotyczy Załącznika nr 5  - wzór umowy § 6 ust. 7 w powiązaniu z zapisami Specyfikacji 
technicznej, Wymagania dodatkowe pkt. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat?  
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie 22 - Dotyczy Załącznika nr 5  - wzór umowy § 7 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
"Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić".  
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe. 
 
 
Pytanie 23 - Dotyczy Załącznika nr 5  - wzór umowy § 6 ust. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
"W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu zamówionego sprzętu o okres przekraczający 3 dni, lub 
w przypadku braku wymiany w terminie na towary wolne od wad zgodnie z ust. 5 powyżej, Zamawiający może 
odstąpić od umowy, naliczając jednocześnie karę umowną w oparciu o § 4 ust. 1 pkt. c). Zamawiający odstąpi 
od powyższego w przypadkach zaistnienia uzasadnianych przesłanek na które powoła się Wykonawca. W takim 
przypadku, strony ustalą inny termin, z wyłączeniem zastosowania kar umownych".  
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 24  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta 
likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego. 
Odpowiedź: Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja oraz  Zamawiający nie przekształca 
się w spółkę prawa handlowego. 
 
Pytanie 25 - Dotyczy Specyfikacji technicznej, Wymagania dodatkowe pkt. 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
"Możliwość maksymalnie 3 awarii tego samego podzespołu, w przypadku czwartej awarii wymiana danego 
podzespołu na nowy - dotyczy wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu".  
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 26 - Dotyczy Specyfikacji technicznej, I. Procesor wizyjny, pkt. 3  
Czy Zamawiający zmieni zapis w pkt. 3 na "Funkcje obraz w obrazie lub obraz obok obrazu  
z wyświetlaniem obrazu ze źródła zewnętrznego RTG, USG, EUS itd. realizowane przez procesor lub monitor 
medyczny"?  
Uzasadnienie: Obraz w obrazie oraz obraz obok obrazu to funkcje ekwiwalentne. Warunek wyświetlania dwóch 
obrazów z dwóch różnych źródeł jednocześnie zostaje spełniony. 
Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę na powyższe.  Stosowna zmiana została wprowadzona w pkt.3 
części I  Załącznika nr 2 do SIWZ. 
 
Pytanie 27 - Dotyczy Specyfikacji technicznej, I. Procesor wizyjny, pkt. 9  
Czy Zamawiający dopuści lampę ksenonową o mocy 150W? 
Uzasadnienie: Moc zastosowanego źródła światła nie jest parametrem gwarantującym  odpowiednie parametry 
oświetleniowe, wskazuje jedynie na pobór mocy palnika. W zależności od technologii urządzenia danego 
producenta w procesorach wizyjnych stosuje się lampy halogenowe, ksenonowe, czy tez LED o różnej mocy. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 28 - Dotyczy Specyfikacji technicznej, I. Procesor wizyjny, pkt. 15  
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu udostępniania kodów po okresie gwarancji jeśli urządzenie nie jest 
zabezpieczone kodami? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia po okresie gwarancji kodów/haseł serwisowych oraz 
wszelkich innych form dostępu (hardware i software) umożliwiających Zamawiającemu samodzielne 
administrowanie i konfigurowanie sprzętu. Powyższe nie dotyczy sprzętu, którym Zamawiający będzie 
mógł samodzielne administrować i konfigurować bez konieczności posiadania kodów/haseł serwisowych 
oraz wszelkich innych form dostępu (hardware i software).  
 
Pytanie 29 - Dotyczy Specyfikacji technicznej, II. Wózek medyczny, pkt. 5 
Czy Zamawiający dopuści ramię do montażu monitora umożliwiające regulację w poziomie oraz przechył 
przód/tył? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 30 - Dotyczy Specyfikacji technicznej, III. Monitor medyczny, pkt. 5 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor medyczny charakteryzujący się kontrastem w 1000:1? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza powyższe. 
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Pytanie 31 - Dotyczy Specyfikacji technicznej, III. Monitor medyczny, pkt. 6 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor medyczny charakteryzujący jasnością matrycy 300 cd/m?? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza powyższego. 
 
Pytanie 32 - Dotyczy Specyfikacji technicznej, IV. Echoendoskop terapeutyczny, pkt. 19 
Czy Zamawiający nie popełnił błędu zamieszczając wymóg kompatybilności z oferowana myjnia endoskopową? 
Uzasadnienie: Zamawiający nie wymaga zaoferowania myjni endoskopowej w przedmiocie zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający  popełnił błąd zamieszczając wymóg kompatybilności z oferowana myjnią 
endoskopową. Stosowna zmiana została wprowadzona w pkt.19 części IV  Załącznika nr 2 do SIWZ. 
 
Pytanie 33 - Dotyczy Specyfikacji technicznej, IV. Echoendoskop terapeutyczny, pkt. 21 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu udostępniania kodów po okresie gwarancji jeśli urządzenie nie jest 
zabezpieczone kodami? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia po okresie gwarancji kodów/haseł serwisowych oraz 
wszelkich innych form dostępu (hardware i software) umożliwiających Zamawiającemu samodzielne 
administrowanie i konfigurowanie sprzętu. Powyższe nie dotyczy sprzętu, którym Zamawiający będzie 
mógł samodzielne administrować i konfigurować bez konieczności posiadania kodów/haseł serwisowych 
oraz wszelkich innych form dostępu (hardware i software).  
 
Pytanie 34 - Dotyczy Specyfikacji technicznej, V. Aparat USG, pkt. 5 
Czy Zamawiający dopuści aparat USG wyposażony w 3 aktywne gniazda i 4 gniazdo tzw. "parkingowe"? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza powyższe. 
 
 
Pytanie 35 - Dotyczy Specyfikacji technicznej, V. Aparat USG, pkt. 24 
Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający możliwość rozbudowy o "Obrazowanie w trybie Kolorowy i 
Spektralny Doppler Tkankowy dostępne na wszystkich głowicach"? 
Uzasadnienie: Opisana funkcja w pkt. 24  używana jest wyłącznie w kardiologii i nie ma praktycznego 
zastosowania w badaniach jamy brzusznej i endoskopowych. Wymóg zaoferowania tej funkcji podnosi tym 
samym znacznie cenę aparatu. 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 36 - Dotyczy Specyfikacji technicznej, V. Aparat USG, pkt. 58 
Czy Zamawiający dopuści aparat USG z uchwytem do głowic tylko z jednej (prawej) strony pulpitu 
sterowniczego? 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza powyższe. 
 
Pytanie 37 - Dotyczy Specyfikacji technicznej, V. Aparat USG, pkt. 69 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu udostępniania kodów po okresie gwarancji jeśli urządzenie nie jest 
zabezpieczone kodami? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia po okresie gwarancji kodów/haseł serwisowych oraz 
wszelkich innych form dostępu (hardware i software) umożliwiających Zamawiającemu samodzielne 
administrowanie i konfigurowanie sprzętu. Powyższe nie dotyczy sprzętu, którym Zamawiający będzie 
mógł samodzielne administrować i konfigurować bez konieczności posiadania kodów/haseł serwisowych 
oraz wszelkich innych form dostępu (hardware i software).  
 
Pytanie 38 - Dotyczy Specyfikacji technicznej, VII. Wymagania dodatkowe, pkt. 1 i 14 
Czy Zamawiający oczekuje podłączenia (integracji) z systemem szpitalnym RIS/PACS tylko dla USG (obraz 
echo z EUSa)? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający  oczekuje podłączenia (integracji) z systemem szpitalnym RIS/PACS tylko 
dla USG (obraz echo z EUSa). 

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich 

wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

Zamawiający 


