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wg rozdzielnika 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-4/14 

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawę sprzętu medycznego: saków medycznych, pomp infuzyjnych 

jednostrzykawkowych, inhalatorów dyszowych, aparatu EKG, pulsoksymetrów napalcowych, kardiomonitorów, 

statywów medycznych, kapnografu i respiratora, szafek przyłóżkowych". 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z 

późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania: 

 

Pytanie 1 

Dot. pak. 4 

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 pompę różniącą się względem SIWZ: 

- czas pracy na akumulatorze – 4 godz. przy przepływie 5 ml/h 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

- szybkość dozowania 0,1-1200 ml/h programowana co 0,1 ml/h w zakresie 0,1-999,9 ml/h oraz co 1 ml/h w 

zakresie 1000-1200 ml/h 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

- KVO o stałej, ustalonej szybkości wlewu 0,5 ml/h 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

- współpraca ze strzykawkami 20, 30, 50/60 ml 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

- 3 poziomu ciśnienia okluzji  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

- programowanie pompy w trybach: szybkość infuzji, szybkość infuzji i objętość 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

- brak biblioteki leków  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

- czytelny wyświetlacz LED oraz LCD 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

- brak klawiatury numerycznej oraz blokady klawiatury 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

- bez możliwości regulacji głośności alarmu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

2. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści stojak różniący się względem SIWZ: 

- podstawa jezdna wykonana z czarnego tworzywa 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

- dwuramienny uchwyt do mocowania pojemników z płynami 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

- listwa przyłączeniowa zawierająca 4 gniazda? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

 

Pytanie 2 
Dotyczy Pakiet 4 pozycja 1 

1. Ad 14. Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z zasilaniem akumulatorowym w której czas pracy 

na akumulatorze wynosi 8 godzin przy prędkości 5 ml/h ?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

2. Ad 15. Czy Zamawiający dopuści pompę w której szybkośc dozowania jest regulowana w zakresie 0,1 do 

1500 ml/h ?  

 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

3. Ad 23. Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową programowaną w następujących opcjach : prędkość 

bez programowania objętości i czasu; programowana prędkość i objętość podaży; programowana objętość i 

czas – pompa automatycznie wylicza prędkość ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Dotyczy Pakiet 4 pozycja  2 

1.Ad 13 czy zamawiający dopuści statyw medyczny z pięcioramienna podstawą jezdną o średnicy 60 cm 

,wykonaną ze stali polakierowaną proszkowo na kolor szary ( wg. Wzornika lkolorów RAL) ? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

2.Ad 14 Czy Zamawiający dopuści statyw medyczny z nieregulowanym masztem długości 200 cm 

 wykonanym ze stali kwasoodpornej ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

3.Ad 16. Prosimy o wyjaśnienie zapisu prowadnica rury ? 

Odpowiedź: Odcinek rury jako część statywu dołem zespolony z podstawą jezdną o odcinek górny służący do 

umiejscowienia w niej  teleskopowo rury do mocowania pompy a na końcu umieszczony 4 ramienny wieszak 

do kroplówek. 

Pytanie 3 

Dotyczy pakietu nr 8  

Szafka przyłóżkowa – 7 szt. 

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu bocznego 465x415 mm, co jest 

wymiarem nieznacznie odbiegającym od oczekiwanego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o głębokości 500mm, co jest parametrem nieznacznie 

odbiegającym od oczekiwanego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową w której drzwi szafki oraz fronty szuflad wykonane są z 

płyty dekoracyjnej UNILAM odpornej na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową nie wyposażoną w mechanizm samozamykający?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

5. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową w kolorze niebieskim lub beżowym? Proponowane kolory są 

kolorami uniwersalnymi, pasującymi do każdej kolorystyki wnętrza sal pacjenta. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 4 

Dotyczy pakietu nr 8  

Szafka przyłóżkowa – 7 szt. 

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach blatu głównego 465x415 mm, co jest 

wymiarem nieznacznie odbiegającym od oczekiwanego? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 5  

Pakiet nr 8 

Szafka przyłóżkowa – 7 szt. 

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem głównym wykonanym z płyty z tworzywa ABS z 

wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę której drzwiczki zabezpieczone są przed samoczynnym otwieraniem bez 

konieczności stosowania mechanizmu samodomykania? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

3. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z wnętrzem dolnej szafki  podzielonym na 3 części, poprzez 

niewyciąganą półkę poziomą i pionową przegrodę z miejscem na 3 butelki 1,5 l wewnątrz zamykanej szafki? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

4. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem o wymiarach 450 x 420 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

5. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 450 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 6 

Pytania dotyczące PAKIET NR 2: APARAT EKG SZTUK 1: 

1. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z ekranem graficznym dotykowym 5,7“ o rozdzielczości 640x480? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

2. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG zinterfejsem komunikacyjnym USB ale bez interfejsku 

komunikacyjnego LAN?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

3. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością wysyłania wiadomości e-mail pośrednio przez 

komputer?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

4. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wymiarach 295 x 225 x 65 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

5.  Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze około 2 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

Pytanie 7 

Pakiet nr 3 poz. 1 i 2 

Pytanie 1 ad pkt. 28: 

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor bez funkcji przenoszenia danych poprzez 

pamięć USB? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 8 

Pytanie: 1 

Pakiet Nr 3- Kardiomonitory 

Czy zamawiający poprzez parametry „Standardowe akcesoria Elektrody klipsowe 4szt, Elektrody 

przyssawkowe 6 szt”, „Akcesoria pediatryczne Elektrody klipsowe dziecięce 4 szt, Elektrody blaszkowe małe 6 

szt, Pas piersiowy mały 1szt” – rozumie standardowe jednorazowe elektrody EKG dla dorosłych w ilości 50 

szt., oraz jednorazowe elektrody pediatryczne w ilości 50 szt., które są wykorzystywane przy podłączaniu 

pacjenta ? 

Odpowiedź: TAK. 
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Pytanie: 2 

Pakiet Nr 3- Kardiomonitory 

Czy zamawiający dopuści do przetargu załączenie folderu producenta w języku angielskim – dopuszczenie 

powyższego parametru w znacznym stopniu ułatwi weryfikację parametrów zaproponowanego kardiomonitora 

? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na załączenie folderu producenta w języku angielski, ale tylko w 

przypadku pakietu nr 3 - Kardiomonitory. 

Pytanie 9 

Dotyczy: tabeli Pakiet 3. Poz. 1 

Pkt. 26 . Pamięć min 720 s wszystkich krzywych dynamicznych z możliwością przeglądania przebiegów  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor umożliwiający przeglądanie 5-dniowych (120 

godz.) trendów graficznych monitorowanych parametrów oraz zestawienia tabelarycznego zawierającego 

ostatnie 600 pomiarów NIBP wraz z zarejestrowanymi równocześnie wartościami liczbowymi pozostałych 

monitorowanych parametrów życiowych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pkt.27.  Pamięć min 96 godzin trendów tabelarycznych i graficznych  

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor 

umożliwiający przeglądanie 5-dniowych (120 godz.) trendów graficznych monitorowanych parametrów oraz 

zestawienia tabelarycznego zawierającego ostatnie 600 pomiarów NIBP wraz z zarejestrowanymi 

równocześnie wartościami liczbowymi pozostałych monitorowanych parametrów życiowych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pkt.47. Zakres pomiaru: minimum 0÷150oddechów/min.  

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem od 0 do 120 oddechów/min.? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pkt. 50. Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 25÷300/min.  

Czy Zamawiający podwyższy dolny zakres pomiaru pulsu z czujnika SpO2 do min. 30, z jednoczesnym 

zachowaniem zakresu częstości rytmu serca min. 15 – 300 bpm przy pomiarze EKG?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pkt.51. Funkcja zmiany tonu w zależności od wartości SPO2 (Pitch tone)  

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji zmiany tonu Pitch tone? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytania: tabeli Pakiet 3. Poz. 2 

Pkt. 26 . Pamięć min 720 s wszystkich krzywych dynamicznych z możliwością przeglądania przebiegów  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor umożliwiający przeglądanie 5-dniowych (120 

godz.) trendów graficznych monitorowanych parametrów oraz zestawienia tabelarycznego zawierającego 

ostatnie 600 pomiarów NIBP wraz z zarejestrowanymi równocześnie wartościami liczbowymi pozostałych 

monitorowanych parametrów życiowych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pkt.27.  Pamięć min 96 godzin trendów tabelarycznych i graficznych  

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor 

umożliwiający przeglądanie 5-dniowych (120 godz.) trendów graficznych monitorowanych parametrów oraz 

zestawienia tabelarycznego zawierającego ostatnie 600 pomiarów NIBP wraz z zarejestrowanymi 

równocześnie wartościami liczbowymi pozostałych monitorowanych parametrów życiowych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pkt.48. Zakres pomiaru: minimum 0÷150oddechów/min.  

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem od 0 do 120 oddechów/min.? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pkt. 51. Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 25÷300/min.  

Czy Zamawiający podwyższy dolny zakres pomiaru pulsu z czujnika SpO2 do min. 30, z jednoczesnym 

zachowaniem zakresu częstości rytmu serca min. 15 – 300 bpm przy pomiarze EKG?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
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Pkt.52. Funkcja zmiany tonu w zależności od wartości SPO2 (Pitch tone)  

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji zmiany tonu Pitch tone? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 10 

Pakiet nr 4 poz. 2 – statywy medyczne – szt.3 

Czy Zamawiający oczekuje statywu wykonanego  ze stali nierdzewnej, o dopuszczalnej wadze obciążenia 15 

kg, umożliwiającym umieszczenie kilku pomp na jednym statywie lub innych urządzeń nie przekraczających 

wagi 15kg? 

Odpowiedź: TAK. 

Pytanie 11 

Pakiet numer 2 – aparat EKG 

1. Czy Zamawiający dopuści aparat z pamięcią wewnętrzną 200 badań oraz dodatkową pamięcią na 

wbudowanej pamięci SD na min. 1000 badań, rozbudowanym menadżerem badań oraz możliwością wyboru na 

której pamięci ma zostać zapisane badanie? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

2. Czy Zamawiający dopuści aparat bez wbudowanego klienta email co pozwoli złożyc ofertę w postępowaniu 

oferentom innym niż jeden polski dystrybutor/oferent. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

3. Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach 345mm x 260mm x  80mm oraz wadze 4,6 kg? Pragniemy 

zauważyć, iż Zamawiający wymaga także wózka transportowego a co za tym idzie niewielka różnica w wadze 

oraz wymiarach nie ma dużego znaczenia pod względem ergonomii pracy z aparatem i mobilności. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

Pakiet numer 3, pozycja 1 – kardiomonitor z drukarką 

1. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru pulsu saturacji: 25÷250/min? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

2. Czy Zamawiający dopuści monitor z wyświetleniem 6 różnych krzywych dynamicznych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

3. Czy Zamawiający dopuści monitor z wyświetleniem jednocześnie 8 parametrów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pakiet numer 3, pozycja 2 – kardiomonitor z kapnografią 

1. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru pulsu saturacji: 25÷250/min? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

2. Czy Zamawiający dopuści monitor z wyświetleniem 6 różnych krzywych dynamicznych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

3. Czy Zamawiający dopuści monitor z wyświetleniem jednocześnie 8 parametrów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Pytanie 12 

Dotyczy: pakiet 2 – aparat ekg  

1. Czy Zamawiający dopuści aparat bez zmian kompozycji ekranu (panelu dotykowego) wyposażony w 

wbudowaną klawiature T9 typu SMS ze szczelną, 

gumową membraną, odporną na czyszczenie środkami czyszczącymi typu szpitalnego, dedykowane klawisze 

funkcyjne szybkiego dostępu 
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Prosimy o dopuszczenie z uwagi na całkowity brak wpływu tego parametru na użytkowanie kliniczne i 

wartości diagnostyczne aparatu? 

Zaznaczamy, że z uwagi na charakter ekranów pojemnościowych,  wymagana każdorazowa dezynfekcja 

powierzchni aparatu EKG powoduje stopniowe uszkodzenia panelu dotykowego co uniemożliwia użytkowanie 

aparatu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

2. Czy Zamawiający dopuści aparat dający możliwość zapamiętania do 100 zapisów EKG w pamięci 

wewnętrznej lub przesłania rekordów na kartę SD, w celu archiwizacji lub transmisji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

3. Czy Zamawiający dopuści aparat dźwiękowej sygnalizacji wykrytych pobudzeń? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

4. Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w interfejsy komunikacyjne: RS 232, LAN, 2x USB, 

pozwalając  na podłączenie zewnętrznej klawiatury, drukarki laserowej, skanera kodów paskowych i czytnika 

kart SD.  Umożliwiający transmisje zapisów poprzez sieć LAN do systemów zarządzania danymi EKG MUSE 

lub CardioSoft, bez możliwości generowania wiadomości e-mail z poziomu aparatu EKG? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

5. Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach: 120 x 330 x 280 mm (wys. x szer. x gł.) i wadze: 3,0 kg z 

baterią, bez papieru? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

Dotyczy: wzoru umowy i SIWZ 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu rozpoczęcia naprawy sprzętu do 48 godzin w dni 

robocze? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §5 ust. 8 na następujący: „W przypadku braku 

możliwości usunięcia wady sprzętu lub trzykrotnej naprawy tej samej usterki w okresie gwarancji Wykonawca 

zobowiązuje się do wymiany reklamowanego sprzętu lub podzespołu/elementu na wolny od wad w terminie do 

14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu”? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą propozycję zmian. 

3. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego nie będzie naliczał kar 

za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek? 

Odpowiedź: TAK. 

Pytanie 13 

Pytania do treści SIWZ i wzoru umowy: 

1. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmniejszy kary umowne za opóźnienie w realizacji dostawy z 

0,2% do 0,1% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień zwłoki? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie w/w kary umownej do 0,15%.  

2. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmniejszy kary umowne za opóźnienie w usunięciu wady lub 

usterki w okresie gwarancji/rękojmi z 0,2% do 0,1% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia? 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie w/w kary umownej do 0,15%.  
3. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmniejszy kary umowne za opóźnienie w przystąpieniu do 

realizacji naprawy gwarancyjnej z 0,2% do 0,1% wartości brutto tej dostawy za każdy dzień opóźnienia? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie w/w kary umownej do 0,15%.  
 

Pytania do przedmiotu zamówienia – pakiet nr 8 szafka przyłóżkowa szt.7  

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z blatem głównym wykonanym z tworzywa ABS, 

profilowanym z wypukłą krawędzią zewnętrzną ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę, 

odpornym na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, w której wnętrze szuflady wypełnione jest 

wyjmowanym dwukomorowym tworzywowym wkładem? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę wyposażoną w koła jezdne w tym 2 z blokadą, 

tworzywowe, niebrudzące podłóg? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w powyższym zakresie. 

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, której drzwiczki posiadają zatrzask magnetyczny? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. 

8. Prosimy o sprecyzowanie koloru turkus. Czy w palecie kolorów RAL odpowiednikiem może być kolor 

RAL6027, jeśli nie to jakiego koloru z palety RAL Zamawiający oczekuje oraz co ma być w tym kolorze, 

drzwi i fronty szuflad, czy również blat główny ? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje drzwi i fronty w kolorze turkusowym, natomiast blat w kolorze białym. 

Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, modyfikuje SIWZ 

w następującym zakresie:  

1) Pkt. 10.10. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert.  Kopertę należy oznakować w niżej  podany sposób: 

a) nazwa i adres Wykonawcy, 

b) adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 

Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, z napisem: „Dostawa sprzętu medycznego: saków medycznych, 

pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych, inhalatorów dyszowych, aparatu EKG, 

pulsoksymetrów napalcowych, kardiomonitorów, statywów medycznych, kapnografu i 

respiratora, szafek przyłóżkowych, znak sprawy: DZP.272-4/14, nie otwierać przed 23.04.2014r., 

przed godziną 10.00” 

 

2) Pkt.11.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w terminie do 23.04.2014r. do godz. 9.30 w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków”. 

 

3) Pkt.11.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 23.04.2014r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Sali 

Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2  w Krakowie”. 

 

4) Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt umowy), który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego 

pisma 

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ 

i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
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Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

Załączniki: 

 załącznik nr 4 do SIWZ (projekt umowy z naniesionymi zmianami)  
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Zał. nr 4 do SIWZ 

UMOWA 

 
zawarta w Krakowie w dniu …………….. pomiędzy:  

 

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, 

ul. Strzelecka 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy KRS, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, wpisanym do KRS pod nr 0000009118, NIP 675-11-99-459, 

REGON:000298583 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Dyrektora – lek. med. Stanisława Stępniewskiego 

 

a 

………………….. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

……………………… 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 

907 z późn. zm.) - nr postępowania DZP.272-4/14 została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i przenieść na Zamawiającego 

własność sprzętu medycznego, zwanego dalej „sprzętem”, szczegółowo opisanym w załączniku do umowy, 

który wraz z SIWZ i ofertą stanowią integralną część niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, wnieść, rozładować, ustawić, zainstalować i uruchomić 

sprzęt w miejscu i terminie o którym mowa w §2 ust. 1  oraz przeprowadzić szkolenie pracowników 

Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu. 

3. Sprzęt przechodzi na własność Zamawiającego z chwilą podpisania przez strony protokołu 

odbiorczego. 

 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu stosownym transportem wraz z wyładunkiem oraz 

przeprowadzenia stosownego szkolenia personelu Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 8 tygodni 

od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do  dostarczenia sprzętu dopuszczonego do obrotu i używania na terenie 

Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 

ze późn. zm.).  

3. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny oraz że do jego 

uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do należytego opakowania sprzętu, ubezpieczenia na czas przejazdu oraz 

dostarczenia go środkiem transportu gwarantującym odpowiednie zabezpieczenie. 

2. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę podwykonawcom realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, w szczególności w w części dotyczącej transportu wraz z wyładunkiem sprzętu.  

3. Wykonawca oświadcza, że zamierza/ nie zamierza powierzyć podwykonawcom realizację przedmiotu 

niniejszej umowy, o którym mowa w § 1, w części dotyczącej transportu wraz z wyładunkiem sprzętu.  

4. Wykonawca gwarantuje, że podwykonawcy, którym zgodnie z ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu powierzy 

wykonanie części obowiązków, będą posiadali środki transportu zapewniające bezpieczeństwo oraz 

spełniające wymagania stawiane dla przewozu sprzętu, o którym mowa w § 1 umowy.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia  

i zaniedbania podwykonawców oraz ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własne.  
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 W przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie, iż nie zamierza powierzyć podwykonawcom realizację 

przedmiotu niniejszej umowy w części dotyczącej transportu wraz z wyładunkiem sprzętu, ust. 2, 4 i 5 § 3 

zostaną usunięte. 

§ 4 

1. Wykonawca na dostarczony sprzęt udziela gwarancji która to nie może być krótsza od okresu gwarancji 

opisanych szczegółowo przy każdym sprzęcie w załączniku nr 2 do umowy, której termin rozpoczyna się z 

dniem podpisania protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 1.  

2. Wraz z sprzętem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 komplety instrukcji obsługi w języku polskim, 

kartę gwarancyjną oraz przeprowadzi na własny koszt szkolenie personelu medycznego i technicznego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się nadto do odpłatnego pogwarancyjnego serwisu sprzętu w zakresie napraw 

oraz dostaw części zamiennych na zasadach określonych w odrębnej umowie w terminach ustalonych z 

Zamawiającym.  

 

§ 5 
Strony ustalają następujące warunki gwarancji: 

1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy 

serwisowe wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części. 

2. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 

zamiast sprzętu wadliwego sprzęt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw sprzętu objętego 

gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub 

zwrócenia sprzętu naprawionego. Jeżeli gwarant wymienił część sprzętu (podzespół, moduł itp.), przepis 

powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 

3. W innych wypadkach niż określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, termin gwarancji ulega przedłużeniu o 

czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy sprzętu w ciągu 48 godzin od dnia otrzymania 

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.   

5. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do  5 dni bez konieczności sprowadzenia części zamiennych 

oraz do 12 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części, od dnia otrzymania zawiadomienia, o 

którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.  

6. W okresie trwania gwarancji Wykonawca, dokona minimum  ……… bezpłatnych przeglądów sprzętu, po 

uprzednim uzgodnieniu terminu przeglądu z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego, o którym 

mowa w § 9. 

7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dostarczonym sprzęcie w okresie gwarancji, Zamawiający 

zobowiązuje się wysłać Wykonawcy zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym wady i usterki. 

8. W przypadku braku możliwości usunięcia wady sprzętu lub trzykrotnej naprawy tej samej usterki w okresie 

gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego sprzętu lub podzespołu/elementu na 

wolny od wad w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 

niniejszego paragrafu.   

9. W przypadku awarii, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego posiadającego co 

najmniej takie same parametry techniczne jak sprzęt zastępowany w ciągu 72 godzin od momentu 

otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu do czasu zakończenia naprawy 

gwarancyjnej. 

 

§ 6 

1. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za cały należycie wykonany przedmiot umowy, o 

którym mowa w § 1 będzie podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru sprzętu stwierdzającego jego 

kompletność i przydatność do użytku zgodnie z przeznaczeniem, instalację i uruchomienie oraz 

przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu oraz wykonanie 

pozostałych czynności, o których mowa w §1. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, winien zostać sporządzony niezwłocznie po dostarczeniu, 

zamontowaniu i uruchomieniu sprzętu. 

 

§ 7 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za prawidłowo wykonane zobowiązanie określone w § 1 

kwotę: 

netto: ………… zł + VAT ……….. zł 
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brutto: ……………….. zł (słownie złotych: ………………………..). 

1. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu umowy w 

szczególności cenę dostarczonego sprzętu,  instalację i uruchomienie, szkolenie pracowników w zakresie 

obsługi i konserwacji, koszt transportu, koszt ubezpieczenia na czas transportu, a także wyładunek. 

2. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego. 

 

§ 8 
1. Strony ustalają, że zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy: 

…………………….. w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 

2. Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

 

§ 9 

Strony ustalają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy będą: 

po stronie Wykonawcy – ……………………………………. 

po stronie Zamawiającego – ……………………………………… 

 

 

§ 10 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % kwoty 

brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 w razie niewykonania pełnego zakresu umowy określonego w §1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,15 % 

jednostkowej ceny umownej niedostarczonego sprzętu za każdy dzień opóźnienia w realizacji zobowiązania, o 

którym mowa w § 2 ust. 1. Kara umowna nie może przekraczać 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy ze 

skutkiem natychmiastowym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,15 % 

kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1:  

a)  za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady lub usterki w okresie gwarancji/rękojmi, 

b) za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej w terminie określonym 

w § 5 ust.4. 

4. W przypadku gdy szkoda przewyższać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

5. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z 

pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania noty do zapłaty 

naliczonej kary umownej. Brak zapłaty w tym terminie uprawnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej 

z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności względem Zamawiającego. 

6. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej już części umowy. 

 

 

§ 11 

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
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§ 14 

1. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać na tle 

wykonywania niniejszej umowy. 

2. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy 

rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJACY                                                                             WYKONAWCA 

 

 

 

 

          

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wykaz asortymentu i ceny 

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


