
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie  

 

Dotyczy:  

Zaproszenia do składanie ofert na dostawę aparatu ultrasonograficznego z 

wyposażeniem, wraz z instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu. 

 

 

Szanowni Państwo,  

w związku z wpłynięciem pytań Zamawiający udziela na nie odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy, nowoczesny aparat ultrasonograficzny o 

wadze 75 kg., aparat posiada zwartą konstrukcję, jest kompaktowy i łatwy w przewożeniu, w praktyce 

różnica 15 kg nie ma wpływu na łatwość użytkowania aparatu. 

Tak, Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny o wadze 75 kg. 

 

Pytanie2 

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy, nowoczesny aparat ultrasonograficzny o liczbie 

kanałów wg danych producenta wynoszącej 11 872, ilość kanałów jest różnie liczona przez producentów, 

w praktyce większe znaczenie ma ilość fizycznych kanałów TX/Rx, ilość linii tworzących obraz USG oraz 

ilość elementów głowic obsługiwanych przez aparat. 

Zamawiający nie zmienia wartości parametru dotyczącego ilości kanałów przetwarzania. 

 

Pytanie 3 

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy, nowoczesny aparat ultrasonograficzny 

wyposażony w głowicę convex pracującą w zakresie 1,4-5,0 MHz, oferowana przez nas sonda umożliwia 

ogniskowanie w dwóch płaszczyznach oraz pozwala wybrać aż z 3 częstotliwości fundamentalnych i 4 

harmonicznych co zapewnia doskonałej jakości badania dla pełnego spektrum pacjentów. 

Zamawiający nie zmienia wymagań dotyczących zakresu częstotliwości sondy convex i dopuści do 

zaoferowania sondę pracującą w szerszym niż wymagany zakresie częstotliwości. 

 



Pytanie 4 

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy, nowoczesny aparat ultrasonograficzny 

wyposażony w głowicę endokawitarną o zakresie częstotliwości 3,3-10,3 MHz, tak małą różnica w 

zakresie częstotliwości nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego. 

Zamawiający nie zmienia wymagań dotyczących zakresu częstotliwości sondy endokawitarnej i dopuści 

do zaoferowania sondę pracującą w szerszym niż wymagany zakresie częstotliwości. 

 

Dotyczy projektu istotnych postanowień umowy: 

 

Pytanie 5 

§4 ust. 2 - Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. 

Naszym zdaniem zawarcie w umowie ogólnych klauzul, np. "wadliwego” wykonywania zobowiązań 

umownych definiuje potencjalnie szeroko zbiór przypadków, który umożliwiałby Zamawiającemu 

odstąpienie od umowy, ponadto między Stronami mogłoby dojść do sporu w kwestii interpretacji 

powyższego sformułowania. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do 

usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego 

terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Prosimy o następującą modyfikację: 

„§ 4 ust. 2 – Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy 

dostawa jest zrealizowana wadliwie lub sprzecznie z umową, jednakże przed odstąpieniem Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia , wyznaczając mu w tym celu dodatkowy, odpowiedni 

termin.” 

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści projektu istotnych postanowień umowy na: 

„§ 4 ust. 2 – Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy 

dostawa jest zrealizowana wadliwie lub sprzecznie z umową, jednakże przed odstąpieniem 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia , wyznaczając mu w tym celu dodatkowy 

termin nie przekraczający 14 dni.” 

 

Pytanie 6 

§5 ust. 2 - W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku 

wyrobów medycznych wynosi ona ok. 10% za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. Czy w związku z powyższym Zamawiający  wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do 

przyjętego w branży poziomu. 

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 10% wartości umowy brutto  w przypadku 

odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 7 

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku zaoferowania 36 miesięcznego okresu gwarancji na aparat 

USG oraz glowice Zamawiający uzna to za tożsame ze spełnieniem wymogu zawartego w par 2 ust 7 

Umowy I tym samym nie będzie wymagane wykonanie przeglądu urządzenia po roku od zakończenia 

okresu gwarancyjnego. 



Zamawiający odstąpi od wymogu bezpłatnego przeglądu urządzenia po roku od zakończenia okresu 

gwarancyjnego w przypadku zaoferowania 36 miesięcznego okresu gwarancyjnego. 
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