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Wykonawcy – wszyscy 
 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawępomp strzykawkowych, objętościowych, zestawów do 
żywienia pozajelitowego oraz stacji dokujących– 12/2016 

 
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.  
 
Pytanie 1, dot. projektu umowy 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:  
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
 

a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości brutto 
niezrealizowanej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 
10% wartości brutto opóźnionej części przedmiotu zamówienia; 
 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w 
okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanej 
części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad, jednak nie więcej niż 10% wartości wadliwej części przedmiotu umowy; 
 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  
niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto. 

 
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Czy nie nastąpiła oczywista omyłka i pkt. 5 SIWZ oraz §7 ust. 1 załącznika 3a do SIWZ powinien 
brzmieć: „Dla pakietu nr 1: do 6 tygodni oraz dla poz. nr 4 i 5 – sukcesywnie przez okres 24 miesięcy 
licząc od daty podpisania umowy”? Odp. Tak nastąpiła oczywista pomyłka. Zamawiający zmienia 
pkt. 5 SIWZ oraz §7 ust. 1 Załącznika 3a. 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w 
przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin? (§6 ust. 5 załącznika nr 3a i 3b do 
SIWZ). Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków 
naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i 
materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku 
wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania 
zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Odp. Zamawiający nie potwierdza, 
podtrzymuje zapis z umowy. 



Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu usunięcia awarii do 7 dni roboczych w przypadku braku 
konieczności sprowadzania części z zagranicy i do 10 dni roboczych jeżeli zaistnieje taka konieczność. 
Odp. Zamawiający zmienia zapis § 6 ust. 4, pkt. 5 Załącznika 3a oraz Załącznika 3b: 
„4. Czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 10 dni liczony od momentu przekazania do serwisu. 
5. W przypadku awarii nie dającej się usunąć w przeciągu 10 dni, Wykonawca gwarantuje nieodpłatne dostarczenie 
i nieodpłatne użytkowanie przez Zamawiającego zastępczego sprzętu na czas usunięcia awarii w przedmiocie 
umowy.” 
 
Prosimy Zamawiającego o usunięcie §6 ust. 7 załącznika nr 3a i 3b do SIWZ. Wymiana całego 
urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do 
zaistniałej szkody (wady podzespołu). Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. 
zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich 
kosztów przez wykonawców, co zaskutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych 
wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego. Odp. Zamawiający nie 
zmienia projektu umowy. 
 
Prosimy Zamawiającego o dodanie do §7 ust. 16 tiret 3 sformułowania: „w takim przypadku zmianie 
ulegnie wartość podatku VAT oraz wartość brutto, natomiast wartość netto pozostanie bez zmian.”. 
Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych (§8 ust. 1a i 1b załącznika nr 3a do SIWZ 
oraz §7 ust. 1a i 1b załącznika nr 3b do SIWZ) na 0,1% wartości niedostarczonego towaru oraz 0,1% wartości 
zareklamowanego towaru? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej zawartej w §8 ust. 1c załącznika nr 3a do 
SIWZ na 10% niezrealizowanej części umowy? Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy. 
 
Pytanie 2, dot. pakietu nr 1 
Parametry ogólne  
pkt. 3 
Czy Zamawiający dopuści pompę zasilaną napięciem niskim bezpiecznym przez zewnętrzny zasilacz, 
rozwiązanie to redukuje wagę pojedynczej pompy oraz podnosi bezpieczeństwo pacjenta w 
przypadku zalania płynami eliminując ryzyko porażenia prądem elektrycznym? Odp. Zamawiający 
dopuści pompę zasilaną niskim, bezpiecznym napięciem przez zasilacz wewnętrzny. 
 
Alarmy i ostrzeżenia  
pkt. 19  
Czy zamawiający dopuści pompę infuzyjną jednostrzykawkową w której z uwagi na konstrukcję nie 
zachodzi konieczność wskazania miejsca, w którym wystąpił problem ? W tej pompie nie będzie 
możliwe rozpoczęcie infuzji bez prawidłowego założenia strzykawki , więc wymóg dotyczący 
zatrzymania infuzji będzie spełniony. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
System zabezpieczeń  
pkt. 21 
Czy zamawiający dopuści pompę infuzyjną jednostrzykawkową w której z uwagi na konstrukcję nie 
zachodzi konieczność wskazania miejsca, w którym wystąpił problem ? W tej pompie nie będzie 
możliwe rozpoczęcie infuzji bez prawidłowego założenia drenu , więc wymóg dotyczący zatrzymania 
infuzji będzie spełniony. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
parametry ogólne  
pkt 23. 
Czy Zamawiający dopuści pompę zasilaną napięciem niskim bezpiecznym przez zewnętrzny zasilacz, 
rozwiązanie to redukuje wagę pojedynczej pompy oraz podnosi bezpieczeństwo pacjenta w 
przypadku zalania płynami eliminując ryzyko porażenia prądem elektrycznym? Odp. Zamawiający 
dopuszcza pompę zasilaną niskim, bezpiecznym napięciem przez zasilacz wewnętrzny. 
 



pkt. 27  
Czy zamawiający dopuści pompy, które poprzez minimalne zużycie prądu oraz zastosowanej nowej 
technologii w akumulatorach zapewniają czas działania 9,4 h przy 80ml/h oraz 8,5 h przy 
100ml/h? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3, dot. pakietu nr 1 
Parametry ogólne  
pkt. 3  
Czy Zamawiający dopuści pompę zasilaną napięciem niskim bezpiecznym przez zewnętrzny zasilacz, 
rozwiązanie to redukuje wagę pojedynczej pompy oraz podnosi bezpieczeństwo pacjenta w 
przypadku zalania płynami eliminując ryzyko porażenia prądem elektrycznym? Odp. Zamawiający 
dopuzcza pompę zasilaną niskim, bezpiecznym napięciem przez zasilacz wewnętrzny. 
 
Parametry pracy 
pkt.14  
Czy zamawiający dopuści pompę o możliwości ustawienia ciśnienia w zakresie 200-900 mmHg? Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
Alarmy i ostrzeżenia 
pkt.19  
Czy zamawiający dopuści pompę infuzyjną strzykawkową w której z uwagi na konstrukcję nie 
zachodzi konieczność wskazania miejsca, w którym wystąpił problem ? W tej pompie nie będzie 
możliwe rozpoczęcie infuzji bez prawidłowego założenia strzykawki , więc wymóg dotyczący 
zatrzymania infuzji będzie spełniony. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 
I.Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa pkt. 14 
Czy Zamawiający dopuści możliwość ustawiania ciśnienia w zakresie 300-900 mmHg? Odp. Nie, 
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
III.Stacja dokująca do pomp infuzyjnych pkt. 3 
Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie mocowania pomp w stacji niż zatrzaskowe (pokrętło)? 
Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 
 


