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TAM-524/1-PN/73-2019       Rybnik, dnia 22.07.2019 r. 

 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

zakup aparatu EKG - 4 sztuki  (zamówienie nr TAM-524-PN/73-2019) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

z dnia 18.07.2019 r., pod nr 575071-N-2019 
 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.  

 

Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada ekran dotykowy do ustawiania 
parametrów z jednoczesną możliwością ustawiania wszystkich parametrów EKG przy 
pomocy przycisków klawiatury  funkcyjnej i alfanumerycznej?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w przedmiotowym zakresie.  
 
uwaga: pytania od nr 2 do nr 5 dotycz ą załącznika nr 1.2 ,,Specyfikacja techniczna – aparat EK G 
z wyposa żeniem – 4 szt.” 
Pytanie 2: „Pkt. 6 II Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający pamięć 200 zapisów EKG do 

pamięci wewnętrznej oraz z możliwością nieograniczonego zgrywania badań na kartę 
SD?” 

Pytanie 3: „Pkt. 17 II Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie alternatywne wskaźnik złej jakości 
sygnału?” 

Pytanie 4: „Pkt. 19 II czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez sygnału dźwiękowego wykrytych 
pobudzeń stymulatora serca, ale ze znacznikami na krzywej EKG?” 

Pytanie 5: „Pkt. 4 III Czy Zamawiający dopuści aparat bez tego rozwiązania charakterystycznego dla 
jednego producenta?” 

Odpowied ź 2-5: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w przedmiotowym zakresie. Ponadto - w za-
kresie pytania nr 5 - wg wiedzy zamawiaj ącego zaoferowane rozwi ązanie nie jest charaktery-
styczne dla urz ądzenia jednego producenta. 
 
uwaga: pytania od nr 6 do nr 7 dotycz ą załącznika nr 1.3 ,,Warunki gwarancji jako ści i serwisu”  
Pytanie 6: „Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści zmianę tego par. na następujący: << Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych 
niż wymieniany sprzęt, na czas naprawy, jeśli czas naprawy przekracza czas określony w 
umowie/SIWZ>>” 

Pytanie 7: „Pkt. 8 Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą 
dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie 
okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas 
przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym 
prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.” 

Odpowied ź 6-7: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń w przedmiotowym zakresie.  
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uwaga: pytania od nr 8 do nr 13 dotycz ą załącznika nr 3 ,,Wzór umowy” 
Pytanie 8: „§ 5 ust. 1a   W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło 

się, że na rynku urządzeń będących przedmiotem umowy wynosi ona ok. 0,1-0,2% % za 
każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie 
i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału 
w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do 
przyjętego w branży poziomu.” 

Pytanie 9: „§ 5 ust. 1a   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 powyższym proponujemy, aby 
w omawianym punkcie słowo <<opóźnienie>> zastąpić słowem <<zwłoka>>. ” 

Pytanie 10: „§ 5 ust. 1b   W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło 
się, że na rynku urządzeń będących przedmiotem umowy wynosi ona ok. 0,1-0,2% % za 
każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie 
i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do 
udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę 
umowną do przyjętego w branży poziomu.” 

Pytanie 11: „§ 5 ust. 1b   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 powyższym proponujemy, 
aby w omawianym punkcie słowo <<opóźnienie>> zastąpić słowem <<zwłoka>>.” 

Pytanie 12:  „§ 5 ust. 1c Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu 
stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje 
dodanie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w nastę-
pującym brzmieniu: Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, 
odpowiedni termin>>. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.” 

Pytanie 13: „§ 5 ust. 1c Przewidziana obecnie kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy 
wynosi aż 10 % wynagrodzenia brutto. Wykonawca postuluje o obniżenie wysokości tej 
kary do 5 % wartości brutto.” 

Odpowied ź 8-13: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie powy ższych zmian do wzoru 
umowy.  
 

Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 26.07.2019 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: 
w tym samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 

 
 
 
 
 


