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do wszystkich uczestników postępowania 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/03/2022 pn. Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla 

SPZOZ w Sanoku umożliwiającego diagnostykę i leczenie pacjentów jako wsparcie systemu za-

bezpieczenia COVID-19 w Województwie Podkarpackim 
 

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

 
Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań - wniosków o wyjaśnienia 

treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami: 
 

Pytanie 1 Dotyczy PAKIETU nr 4 - Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia –  

Głowica proktologiczna o częstotliwości min. 6,0-16 MHz  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie głowicy proktologicznej fabrycznie nowej z 

datą produkcji 2021r.? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści głowicę proktologiczną z datą produkcji z drugiej  po-

łowy 2021r. 

 

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 1 cyfrowy system radiologicznego obrazowania DR 

Prosimy o podanie dostawcy systemu PACS/RIS  

Odpowiedź: Pixel Technology. 

 

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 1 cyfrowy system radiologicznego obrazowania DR 

Czy zamawiający posiada wpięte jakieś urządzenia cyfrowe do obecnego systemu i czy 

można korzystać z istniejących licencji, czy należy podpiąć po raz pierwszy cyfrowe stacje do 

systemu PACS?  

Odpowiedź:  Zamawiający posiada dwa skanery CR. 

 

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 1 cyfrowy system radiologicznego obrazowania DR 

Czy zamawiający wymaga dostawy 2x 43x43 i 1 x 24x30, czy 3x 43x43 i 1 x 24x30 czyli 4 

detektorów łącznie?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy 4 detektorów 3x43x43, 1x24x30. Zgodnie z 

SWZ. 

 

Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 1 cyfrowy system radiologicznego obrazowania DR 

Dotyczy pkt. 27 i 52  

Czy zamawiający pod pojęciem: „Możliwość bezprzewodowego ładowania detektora”, ma na 

myśli ładowanie bezprzewodowe poprzez umieszczenie go w ładowarce? i dodatkowo 

możliwość ładowania poprzez podłączenie kabla? Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby dostarczony detektor dodatkowo posiadał 

możliwość ładowania (bezstykowego, bezprzewodowego) indukcyjnego, bez konieczności 

wyciągania baterii z detektora. 

 

http://www.zozsanok.pl/
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Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 1 cyfrowy system radiologicznego obrazowania DR 

Dotyczy pkt. 28  

Czy zamawiający dopuści do przetargu inne złącza dostępne na rynku ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

Pytanie 7  dotyczy pakietu nr 1 cyfrowy system radiologicznego obrazowania DR 

Dotyczy pkt. 30 

Czy zamawiający dopuści do przetargu rozwiązania z dodatkowym uchwytem do detektora 

który równocześnie zabezpiecza go przed uszkodzeniem a także umożliwia wykonywanie ba-

dań z większym obciążeniem? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

 

Pytanie  8 dotyczy zapisów Zał. nr 2 WARUNKI GWARANCJI  

(dla Pakietu nr 4 ORAZ Pakietu nr 5), pkt.2 oraz pkt. 1 Serwis pogwarancyjny 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisowej z 24 na 48h w dniu 

roboczym w okresie gwarancyjnym i z 48 do 72h w dniu roboczym w okresie pogwarancyj-

nym? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie  9 dotyczy zapisów Zał. nr 2 WARUNKI GWARANCJI (dla Pakietu nr 4 ORAZ 

Pakietu nr 5), pkt.5  

Prosimy o zgodę na dostarczenie sprzętu zastępczego (na żądanie Zamawiającego) w przy-

padku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 6 dni roboczych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie  10 Dotyczy zapisów Zał. nr 2 WARUNKI GWARANCJI (dla Pakietu nr 4 

ORAZ Pakietu nr 5), pkt.5  

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia: 

„W przypadku awarii i naprawy trwającej dłużej niż 6 dni roboczych w okresie gwarancyjnym 

od dnia dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką 

kurierską  na koszt Wykonawcy – w zakresie oferowanych głowic ultrasonograficznych oraz 

videobronchoskopów,  dostawa sprzętu zastępczego o takich samych lub lepszych parame-

trach   i funkcjonalności (na żądanie Zamawiającego)” 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie  11 Dotyczy zapisów Zał. nr 2 WARUNKI GWARANCJI (dla Pakietu nr 4 

ORAZ Pakietu nr 5), pkt.4 w powiązaniu z zapisami umowy § 4 ust. 3 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia: 

„Każda naprawa gwarancyjna trwająca powyżej 6 dni roboczych powoduje przedłuż nie gwa-

rancji  o czas naprawy”  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie  12 Dotyczy zapisów Zał. nr 2 WARUNKI GWARANCJI (dla Pakietu nr 4 

ORAZ Pakietu nr 5), pkt.5 (Serwis pogwarancyjny) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie dostępności części zamiennych do 8 lat? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie  13 Dotyczy zapisów Zał. nr 2 WARUNKI GWARANCJI (dla Pakietu nr 4 

ORAZ Pakietu nr 5), pkt. 14 oraz pkt.7 (Serwis pogwarancyjny) 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia: „Okres 

gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów – min. 3 miesiące”.  
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

 

Pytanie  14  Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 4 

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia: 

„W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z naprawą gwarancyjną lub wymianą uszko-

dzonych elementów bądź podzespołów sprzętu wynikających z wady fabrycznej urządzenia, 

jak również koszty obowiązkowych przeglądów, ponosi w pełni Wykonawca” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie  15 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 1) 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% 

na 0,2%. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 16 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 2) 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: 

„w przypadku gdy zawiniona zwłoka w dostarczeniu sprzętu będzie trwać ponad 5 dni, 

Zamawiający może odstąpić od umowy, bez obowiązku udzielania terminu dodatkowego, 

składając Wykonawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 7 dni od stwierdzenia 

tej okoliczności. [….] „zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 17 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 3) 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,3% 

na 0,1%. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 18 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 4) 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% 

na 0,2% ceny brutto danego urządzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 19 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 5) 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,1% na 

0,05%. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 20 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1 6) 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% 

na 0,2%. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 21 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 4 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z 30% na 

15%. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 22 Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1  

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca nie usunie 

wad sprzętu, nie dostarczy towaru wolnego od wad, nie dostarczy sprzętu zastępczego lub nie 

wymieni wadliwego sprzętu bądź jego elementu lub podzespołu w terminie 21 dni od daty 

zgłoszenia awarii sprzętu. Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w 
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terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Oświadczenie 

o odstąpieniu będzie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytego 

wykonania umowy”.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

Pytanie 23 Dotyczy zapisów Zał. Nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 4 – 

Aparat USG 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie głowicy typu convex, rekondycjonowaną z 

datą produkcji 2019r? 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 24 Dotyczy zapisów Zał. Nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia dla Pakietu nr 5 – 

Zestaw do videobronchoskopii 

Czy Zamawiający dopuści sprzęt fabrycznie nowy z datą produkcji 2020r?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 25  

Prosimy o przygotowanie odrębnych umów na każdy odrębny pakiet 

Odpowiedź: Na każdy pakiet zawierana jest odrębna umowa. 
 

 

UWAGA! 

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ, jeżeli mają wpływ na zaoferowany 

przedmiot zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu 

cenowym przedmiotu zamówienia. 

 

Z poważaniem 


