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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 221000 euro 
na dostawę aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV – 33112200-0Aparaty ultrasonograficzne, 
33161000-6 Urządzenia elektrochirurgiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura 
społeczna, Poddziałanie 8.4.1. 
 
 

Znak sprawy: SPZOZ APMED 2 / 2018   Nr ogłoszenia – 2018/S 106-241464   z dnia 06.06.2018r     
  

 

Modyfikacja SIWZ w zakresie dodatku nr 5 do SIWZ:  

Stan przed modyfikacją 

Grupa 1 Aparat ultrasonograficzny z kolorowym dopplerem oraz wyposażeniem… pkt. 4 ,,W zestawie min. sonda 
liniowa 3,5MHz, sonda  convexa 5-10MHz (wypukła)” 

Stan po modyfikacji 

Grupa 1 Aparat ultrasonograficzny z kolorowym dopplerem oraz wyposażeniem… pkt. 4 ,,W zestawie min. sonda 
liniowa 5-10MHz, sonda  convexa 3,5MHz (wypukła)” 

 

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

1. Dotyczy Grupa 1 Aparat ultrasonograficzny z kolorowym dopplerem oraz wyposażeniem pkt. 4 – Czy 
Zamawiający dopuści urządzenie posiadające głowicę liniową o zakresie pracy 6,5-18 [MHz]? Uzasadnienie: 
Częstotliwości te są zupełnie wystarczające do oglądania małych narządów jak i również tych głębiej 
położonych. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

2. Grupa 1 Aparat ultrasonograficzny z kolorowym dopplerem oraz wyposażeniem Dotyczy pkt. 4 – Czy 
Zamawiający dopuści aparat posiadający głowicę typu convex o zakresie częstotliwości pracy 1,6-5,6 [MHz]? 
Głowica ta powala na głęboką penetrację podczas badania. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

3. Grupa 1 Aparat ultrasonograficzny z kolorowym dopplerem oraz wyposażeniem Dotyczy pkt. 12 – Czy 
Zamawiający dopuści urządzenie posiadający dysk SSD o wysokości 256 GB? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

4. Grupa 1 Aparat ultrasonograficzny z kolorowym dopplerem oraz wyposażeniem Dotyczy pkt. 14 – Czy 
Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 3 porty USB? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

5. Grupa 1 Aparat ultrasonograficzny z kolorowym dopplerem oraz wyposażeniem Dotyczy pkt. 15 – Czy 
Zamawiający dopuści aparat posiadający replikator pozwalający na podłączenie 3 głowic jednocześnie? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

6. Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 
0,2% na 0,1%? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

7. Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na 
następujący: „W przypadku stwierdzenia podczas dostawy wad jakościowych dostarczonego urządzenia 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wykryciu wad i prześle protokół reklamacyjny do siedziby Wykonawcy. 
Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 10 dni roboczych. W przypadku braku 
rozpatrzenia reklamacji Zamawiający może zwrócić urządzenie na koszt Wykonawcy, jednocześnie odmawiając 
zapłaty. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu u innego dostawcy, a różnicą kosztów zakupu i 
transportu obciążyć Wykonawcę, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. W  
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przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany wadliwego elementu 
(podzespołu) na nowy w terminie do 7 dni roboczych od uznania reklamacji.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

8. Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na 
następujący: „Strony  ustalają, że ceny określone w kalkulacji oferty Wykonawcy mogą ulec zmianie w trakcie 
trwania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy to jest zmian stawki podatku VAT, wówczas cena netto 
nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

9. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4 i 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych 
z 0,2% na 0,1% oraz odpowiednio z 0,02% na 0,01%? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

10. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na 
następujący: „Czas reakcji serwisu - w okresie gwarancyjnym do 72 godz. w dni robocze…” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

11. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na 
następujący: „W przypadku konieczności wykonania naprawy w okresie gwarancyjnym poza siedziba 
zamawiającego (powyżej 5 dni roboczych), Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o zbliżonych 
parametrach i funkcjonalności. W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się 
naprawy kary umowne nie będą naliczane.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

12. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 9 i § 8 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar 
umownych z 500,00 zł na 100,00 zł oraz odpowiednio z 5% na 1%? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

13. Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na 
następujący: „Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody podmiotu 
tworzącego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert     

    Zatwierdził: 

                    Dyrektora SPZOZ w Sokółce 

                             Jerzy Kułakowski 
    


