
           

 
Warszawa, dnia 13.10.2017 r. 

 
ZZP.ZP.212/17.996.17 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie:  
Dostawa fabrycznie nowych echokardiografów w liczbie 5 sztuk. Znak sprawy: ZZP-212/17 
 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuje, iż do siedziby Zamawiającego 
wpłynęły pisemne zapytania Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. W związku z 
powyższym uprzejmie prosimy o przyjęcie poniższych wyjaśnień: 
 
 
Pytanie nr 1: 

Dotyczy SIWZ, Rozdział IV, pkt 2.1 

„Prosimy o doprecyzowanie wymogu przeliczenia wartości polisy Wykonawcy, wystawionej w 

innej walucie niż PLN. Czy Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenia 

Wykonawcy, zawierającego informację na temat wartości polisy w PLN wg średniego kursu 

ogłoszonego przez NBP na dzień publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE?” 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający informuję, iż uzna za wystarczające złożenie oświadczenia wykonawcy pod 

warunkiem wykazania w nim wartości polisy przed i po przeliczeniu oraz aktualnego na dzień 

publikacji ogłoszenia w Dz.U.UE średniego kursu waluty na którą opiewa polisa. Dodatkowo 

zamawiający informuję, iż polisa wystawiona w innym języku musi być przetłumaczona na 

języki polski. 

 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy SIWZ, Rozdział XIV, pkt 2 a)-e)  

„W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku 

wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień 

zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży 

poziomu. Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku 

zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, 

nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą 

wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w 

omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.” 

 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający nie wyraża zgody. Dłużnik może w trakcie realizacji umowy domagać się 

zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. 

Zdaniem Zamawiającego kary umowne przewidziane we wzorze umowy nie są w żadnym 

wypadku wygórowane. 
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Kary umowne będą przysługiwały Zamawiającemu jedynie w przypadku, gdy niewykonanie 

bądź nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. 

 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy SIWZ, Rozdział XIV, pkt 2 d) 

„Zamawiający ustalił wysokość kar umownych w przypadku niedostarczenia i uruchomienia 

sprzętu zastępczego w terminie określonym w umowie, tymczasem Wykonawca nie może 

pozyskać informacji o jakich terminach mowa z racji, iż wzór umowy nie został udostępniony 

dla niniejszego postępowania. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z 

prośbą o udostępnienie wzoru umowy, o którym mowa w rozdziale XIV SIWZ.” 

 

Odpowiedź nr 3: 

Rozdział XIV mówi o istotnych postanowieniach umowy, czyli o zapisach, które znajdą się w 
zawieranej umowie. Nie oznacza to, że Zamawiający musi przekazać wzór umowy. 
Jednocześnie zamawiający informuje, że wykonawca ma obowiązek zagwarantować sprzęt 
zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych. 
 

Pytanie nr 4: 

Załącznik nr 2 do Oferty - Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 
graniczne. Dotyczy pkt 1.7 
Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu z zainstalowanym fabrycznie zasilaniem 
bateryjnym pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie 
wybudzenie. Pragniemy zaoferować aparat Najwyższej klasy z szybkim stanem 
wychodzenia z uśpienia tzw. funkcji standbay ale bez zasilania bateryjnego. Czy 
Zamawiający dopuści takie rozwiązanie do przetargu? 
 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale go nie wymaga. 

 

Pytanie nr 5: 

Załącznik nr 2 do Oferty - Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 
graniczne. Dotyczy pkt 2.8 
„Zamawiający wymaga Jednoczesnej prezentacji 2D/Color i PW TRIPLEX o różnych 

wzajemnych proporcjach oraz całego spektrum na ekranie. Czy Zamawiający dopuści aparat 

najwyższej klasy i będzie wymagał jednoczesnej prezentacji 2D/Color i PW/CW TRIPLEX? 

Pragniemy zaznaczyć że te prezentacje są standardem w ultrasonografii i echokardiografii” 

 

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale go nie wymaga. 

 

Pytanie nr 6: 

Załącznik nr 2 do Oferty - Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 
graniczne. Dotyczy pkt 4.5 
Zamawiający wymaga zainstalowanego modułu do oprogramowania do automatycznego 

obliczenia objętości lewego serca: komory i przedsionka na podstawie klipów 4D. Czy 

Zamawiający dopuści do przetargu aparat nie posiadający na dzień dzisiejszy tej funkcji? 

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie o ile echokardiograf będzie miał możliwość 

obliczania objętości lewego przedsionka inną metodą, intuicyjną i prostą w obsłudze. 

Pytanie nr 7: 

Załącznik nr 2 do Oferty - Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 
graniczne. Dotyczy pkt 5.4 
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„Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu który posiada wewnętrzny dysk twardy 

ultrasonografu min. 1TB, formaty zapisu  min. DICOM, AVI, JPG Czy Zamawiający dopuści 

aparat posiadający wewnętrzny dysk 500GB oraz dysk zewnętrzny o pojemności 2TB?” 

 

Odpowiedź nr 7: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale go nie wymaga. 

 

Pytanie nr 8: 

Załącznik nr 2 do Oferty - Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 
graniczne. Dotyczy pkt 6.10 
Zamawiający wymaga Funkcji integracji aparatu z angiografem wykorzystująca tryb 3D  na 

głowicy przezprzełykowej. Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający tej funkcji na 

dzień składania oferty? 

 

Odpowiedź nr 8: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale go nie wymaga. 

 

Pytanie nr 9: 

Załącznik nr 2 do Oferty - Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 
graniczne. Dotyczy pkt 6.12 
„Zamawiający wymaga zaoferowania specjalistycznego oprogramowania wraz z pełnymi 

pakietami pomiarowymi do badań jamy brzusznej. Prosimy o sprecyzowanie jakie 

oprogramowanie Zamawiający będzie wymagał.” 

 

Odpowiedź nr 9: 

Zamawiający wymaga oprogramowania umożliwiającego dokonywanie badań narządów 

jamy brzusznej wraz z naczyniami. 

 

Pytanie nr 10: 

Załącznik nr 2 do Oferty - Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 
graniczne. Dotyczy pkt 1.1 
„Czy Zamawiający dopuści do przetargu echokardiograf, który nie posiada zasilania 

bateryjnego, mając na względzie, że rozwiązanie takie stosowane jest w aparatach do badań 

przyłóżkowych, a zamawiane aparaty są echokardiografami najwyższej klasy pracującymi w 

warunkach pracowni echokardiograficznej lub na bloku operacyjnym? Nadmieniamy, że 

funkcja uśpienia jest realizowana w oferowanych przez nas echokardiografach w trybie 

zasilania sieciowego.” 

 

Odpowiedź nr 10: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale go nie wymaga. 

 

Pytanie nr 11: 

Załącznik nr 2 do Oferty - Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 
graniczne. Dotyczy pkt 1.14 
„Czy Zamawiający dopuści do przetargu echokardiograf, którego zakres częstotliwości pracy 

głowic wynosi 1,5 – 15 MHz, biorąc pod uwagę fakt, że zakres częstotliwości wszystkich 

głowic wymaganych przez Zamawiającego wynosi 1,5 – 12 MHz?” 

 

Odpowiedź nr 11: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale go nie wymaga. 
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Pytanie nr 12: 

Załącznik nr 2 do Oferty - Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 
graniczne. Dotyczy pkt 2.13 
„Czy Zamawiający dopuści do przetargu echokardiograf, który w trybie wielokierunkowego 

emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej posiada 5 kątów emitowania wiązki? 

Pragniemy zauważyć, że technika ta jest używana w ultrasonografii głównie przy badaniach 

tkanki miękkiej i mięśniowo-szkieletowych, natomiast - ze względu na zmniejszanie ilości 

klatek na sekundę - nie jest stosowana w echokardiografii.” 

 

Odpowiedź nr 12: 

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania określone w SIWZ. 

 

Pytanie nr 13: 

Załącznik nr 2 do Oferty - Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 
graniczne. Dotyczy pkt 4.5 
„Czy Zamawiający dopuści do przetargu echokardiograf, który posiada moduł 

oprogramowania do automatycznego obliczania objętości lewej komory na podstawie klipów 

4D, a nie posiada automatycznego obliczania objętości lewego przedsionka?” 

 

Odpowiedź nr 13: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie o ile echokardiograf będzie miał możliwość 

obliczania objętości lewego przedsionka inną metodą, intuicyjną i prostą w obsłudze. 

 

Pytanie nr 14: 

Załącznik nr 2 do Oferty - Oferowane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki 
graniczne. Dotyczy pkt 6.10 
„Czy Zamawiający mógłby sprecyzować z jakimi typami angiografów i jakich producentów 

miałyby być zintegrowane oferowane echokardiografy?” 

 

Odpowiedź nr 14: 

NIE. Wybór angiografu pozostaje kwestią otwartą. 

 

Pytanie nr 15: 

Dotyczy – istotne postanowienia umowy  

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% 

wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli 

potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i 

uwzględnienie go w treści oferty.” 

 

Odpowiedź nr 15: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 

10% wartości brutto umowy. 

 

Pytanie nr 16: 

Dotyczy – istotne postanowienia umowy  

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w 

umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej? 

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec 

roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) 

bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że 

Zamawiający,  

(a)  przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz  
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(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy 

przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu 

roszczenia, oraz  

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia. 

2.  Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem 

ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody 

Wykonawcy. 

3.  Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności 

Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku 

gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, 

specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z 

informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji 

Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez 

Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami 

Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów 

wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było 

uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub 

wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie 

zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania 

się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i 

sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań 

(bezpieczeństwa). 

4.  W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej 

Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia 

Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub 

zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu  

proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów. 

5.  Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie 

mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim 

Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą 

trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń. 

6.   Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń 

na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.  

7.  Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i 

odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także 

stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o 

naruszenie praw własności intelektualnej.” 

 

Odpowiedź nr 16: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 17: 

Dotyczy – istotne postanowienia umowy  

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne     

i prawne Przedmiotu Umowy?” 

 

Odpowiedź nr 17: 

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy. 
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Pytanie nr 18: 

Dotyczy – istotne postanowienia umowy  

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie 

danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w 

celu związanym  wyłącznie z wykonywaniem  niniejszej umowy, a w szczególności 

świadczenia  usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na 

celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów 

Zamawiającego przy wykonywaniu napraw aparatury medycznej.” 

 

Odpowiedź nr 18: 

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu o następującej treści: „Zamawiający powierza 

Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest 

administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej 

umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Wykonawca 

może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Zamawiający zamieści powyższy 

zapis w umowie z wybranym Wykonawcą. 

 

Pytanie nr 19: 

Dotyczy – istotne postanowienia umowy  

„Czy zamawiający zgadza się na ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy do wartości rzeczywistej szkody, nie więcej 

jednak niż 100% wartości umowy brutto, z wyłączeniem odszkodowania za utracone 

korzyści?” 

 

Odpowiedź nr 19: 

Zamawiający nie zgadza się na takie ograniczenie. 

 

Pytanie nr 20: 

Dotyczy – istotne postanowienia umowy 

„Pkt. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych oddzielnie dla 

każdego aparatu i z uwzględnianiem ceny aparatów, a nie wartości całej umowy?” 

 

Odpowiedź nr 20: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 21: 

Dotyczy – istotne postanowienia umowy 

„Pkt. 2 a,b,c,d – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych                    

do poziomu 0,1% wartości niezrealizowanej części umowy?” 

 

Odpowiedź nr 21: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 22: 

Dotyczy-  Załącznik nr 2 Pakiet Geriatryczny 

„W pakiecie kardiochirurgicznym Zamawiający wymaga „zaawansowanego trybu 

obrazowania mikroprzepływów”, czy Zamawiający będzie wymagał również tego typu 

obrazowania  w pakiecie geriatrycznym? Zaawansowanie obrazowanie mikroprzepływów jest 
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w szczególności przydatne w badaniach ogólnoradiologicznych, mięśniowo-szkieletowych i 

naczyniowych.” 

 

Odpowiedź nr 22: 

TAK. Zamawiający wymaga „zaawansowanego trybu obrazowania mikroprzepływów” w 

pakiecie geriatrycznym 

 

Pytanie nr 23: 

Dotyczy-  Załącznik nr 2 Pakiet Geriatryczny 

„W nowoczesnej medycynie coraz częściej sięgamy po nowe techniki wykonywania badań 

np oceny stopnia zwłóknienia wątroby, oceny elastyczności tkanek w szczególności w 

przypadku trudnych badań pacjentów starszych i onkologicznych. Czy Zamawiający będzie 

wymagał zaoferowania trybu elastografii typu uciskowego (strain) na oferowanej głowicy 

liniowej w pakiecie geriatrycznym?” 

 

Odpowiedź nr 23: 

TAK. Zamawiający wymaga trybu elastografii typu uciskowego (strain) na oferowanej głowicy 

liniowej w pakiecie geriatrycznym. 

 

Pytanie nr 24: 

Dotyczy-  Załącznik nr 2 Pakiet kardiologiczny 

W pakiecie geriatrycznym Zamawiający wymaga „zewnętrznej stacji roboczej do analizy off 

line”, czy Zamawiający będzie również wymagał jednej stacji w pakiecie kardiologicznym 

umożliwiającej podłączenie do trzech aparatów echokardiograficznych? Tego rodzaju stacja 

robocza pozwala na zakończenie badania lub wykonania zaawansowanych analiz w 

późniejszym czasie już bez konieczności ponownego wykonania badania pacjenta. 

 

Odpowiedź nr 24: 

Tak. Zamawiający wymaga stacji roboczej do analizy „off line” . 

 

Pytanie nr 25: 

Dotyczy-  Załącznik nr 2 Pakiet kardiochirurgiczny i  kardiologiczny 

Prosimy o potwierdzenie, że w punktach 6.2 i 6.3 oraz 8.2 i 8.3 nastąpiła oczywista pomyłka    

i Zamawiający wymaga wartość kąta 180° i 360° a nie 1800 oraz 3600? 

 

Odpowiedź nr 25: 

Zamawiający potwierdza pomyłki w w/w punktach. Zamawiający wymaga wartość kąta 180° i 

360° 

 
Wszystkie zmiany wynikające z udzielonych wyżej odpowiedzi należy uwzględnić przy 
podawaniu parametrów technicznych z powołaniem się  na udzielone przez Zamawiającego 
odpowiedzi.  
 
 
 
 
 


