
 
                                                                                                                                Czeladź, dnia 9 stycznia 2023 r. 

Znak sprawy: DZA.381.49.3.2022                                                                                                 

                                                                         

                                                                                                        Do wszystkich 

                                                                                                        Wykonawców 

 

Dot.  Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na 

podstawie art. 275  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1710 z późn. zm) –  na dostawę aparatury i urządzeń medycznych.     

 

 

Powiatowy  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej, 41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40  informuje, że Wykonawcy 

zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji  Warunków Zamówienia:  

 

Pytanie nr 1 

Pakiet 3 – ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH 

Oprogramowanie do próby wysiłkowej : 

Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści system z wyświetlaniem EKG w trybach 2x6(12), 1x6, 1x3? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie dopuszcza systemu z wyświetlaniem EKG w trybach 2x6 (12), 1x6, 1x3. 

 

Pytanie nr 2 

Pakiet 3 – ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH 

Oprogramowanie do próby wysiłkowej : 

Pkt 8. Czy Zamawiający dopuści system bez tej funkcji? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie dopuszcza zestawu do prób wysiłkowych bez możliwości rozbudowy o  podciśnieniowy system apli-

kacji elektrod. 

 

Pytanie nr 3 

Pakiet 3 – ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH 

Oprogramowanie do próby wysiłkowej : 

Pkt 9. Czy Zamawiający dopuści system, w którym interfejsem próby wysiłkowej jest dedykowany moduł, co jest 

rozwiązaniem lepszym, od wymaganego? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie dopuszcza systemu, w którym interfejsem próby wysiłkowej jest dedykowany  moduł. 

 

Pytanie nr 4 

Pakiet 3 – ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH 

Oprogramowanie do próby wysiłkowej : 

Pkt 10. Czy Zamawiający dopuści system, w którym wydruk odbywa się na klasycznym papierze formatu A4, co jest 

parametrem lepszym od wymaganego? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza system, w którym wydruk odbywa się na klasycznym papierze formatu A4. 

 

Pytanie nr 5 

Pakiet 3 – ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH 

Oprogramowanie do próby wysiłkowej : 

Pkt 14. Czy Zamawiający dopuści system, w którym zastosowana wysokiej klasy filtracje FRF i nie ma potrzeby na 

wyłącznie kanałów podczas próby?   

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pytanie nr 6 

Pakiet 3 – ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH 

Oprogramowanie do próby wysiłkowej : 

Pkt 18. Czy Zamawiający dopuści system, w którym pomiary dokonywane są automatycznie z możliwością wszystkich 

punktów pomiarowych? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie dopuszcza systemu, w którym pomiary dokonywane są automatycznie z możliwością wszystkich 

punktów pomiarowych. 

 

Pytanie nr 7 

Pakiet 3 – ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH 

Oprogramowanie do próby wysiłkowej : 

Pkt 19. Czy Zamawiający poprzez wymóg analizy ryzyka śmierci pacjenta ma na myśli alternans załamka T?   

wyjaśniamy: 

Nie. Zamawiający informuje iż chodzi o moduł opierający się np. na „kryteriach Seattle” 

 

Pytanie nr 8 

Pakiet 3 – ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH 

Oprogramowanie do próby wysiłkowej : 

Pkt 20. Czy Zamawiający dopuści system w którym zamiast analizy ryzyka śmierci pacjenta, dopuści analizę udaru 

mózgu wedle A.H.A? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie dopuszcza systemu z analizą udaru mózgu wedle A.H.A. 

 

Pytanie nr 9 

Pakiet 3 – ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH 

Oprogramowanie do próby wysiłkowej : 

Pkt 24. Czy Zamawiający dopuści system bez ST poziomych i pionowych serca? Wymóg ten wskazuje tylko na jednego 

producenta na rynku i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 

 

Pytanie nr 10 

Pakiet 3 – ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH 

Oprogramowanie do próby wysiłkowej : 

Pkt 29. Czy Zamawiający wymaga dostawy systemu do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi czy tyko gotowości na 

podłączenie takiego zestawu w postaci wyjścia TTL (sygnał analogowy, synchronizacja pomiaru ciśnienia od sygnału 

EKG)? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga gotowości do podłączenia systemu do automatycznego pomiaru krwi. 

Pytanie nr 11 

Pakiet 3 – ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH 

Oprogramowanie do próby wysiłkowej : 

Pkt 41. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu w punkcie 41? Zwracamy uwagę, że wymóg ten pokrywa się z wy-

mogiem z punktu 8. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 

 

Pytanie nr 12 

Pakiet 3 – ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH 

Oprogramowanie do próby wysiłkowej : 

Pkt 41. Czy Zamawiający dopuści system bez tej funkcji? 

 

 

 

 



 
wyjaśniamy: 

Zamawiający nie dopuszcza zestawu do prób wysiłkowych funkcji opisanej w pkt 41. 

 

Pytanie nr 13 

Pakiet 3 – ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH 

Bieżnia : 

Pkt 5. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu grubości pasa bieżni? Zwracamy uwagę, że parametr ten nie ma żadnej 

wartości klinicznej i służy jedynie ograniczeniu konkurencji. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza ruchomy pas bieżni bez podania grubości pasa bieżni. 

 

Pytanie nr 14 

Pakiet 3 – ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH 

Pkt 5. Czy Zamawiający dopuści ruchomy pas o wymiarach 56 x 160 cm? Zwracamy uwagę, że wymóg konkretnego 

rozmiaru pasa bieżni wskazuje tylko na jednego producenta bieżni i  uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza ruchomy pas o wymiarach 56 x 160 cm. 

 

Pytanie nr 15 

Pakiet 3 – ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH 

Pkt 6. Czy Zamawiający dopuści bieżnię o wymiarach 118x80x200 cm? Zwracamy uwagę, że  wymagane wymiary 

wskazują na jednego producenta bieżni i uniemożliwiają złożenie  konkurencyjnej oferty. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza bieżnię o wymiarach 118 x 80 x 200 cm. 

 

Pytanie nr 16 

Pakiet 3 – ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH 

Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści wagę bieżni 193 kg? Zwracamy uwagę, że wymóg konkretnej wagi bieżni wskazuje 

na jednego producenta i ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza wagę bieżni 193 kg. 

 

Pytanie nr 17 

Pakiet 3 – ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH 

Pkt 10. Czy Zamawiający dopuści ciężar pacjenta do 227 kg, co jest parametrem lepszym niż   wymagany? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza ciężar pacjenta do 227 kg. 

 

Pytanie nr 18 

Pakiet 3 – ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH 

Pkt 12. Czy Zamawiający dopuści odległość ruchomego pasa bieżni od podłoża 18 cm, co stanowi niewielkie odstęp-

stwo od wymaganego parametru? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza odległości ruchomego pasa bieżni od podłoża 18 cm. 

 

Pytanie nr 19 

Pytanie do wzoru umowy § 3 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby należność wskazana w par. 3 ust. 1 była uregulowana w terminie do 45 dni licząc 

od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT 

wraz z kopią protokołu zdawczo-odbiorczego? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 3 ust. 2 Wzoru Umowy. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pytanie nr 20 

Pytanie do wzoru umowy § 3  

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich 

korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie 

adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie dodaje do treści  § 3 Wzoru Umowy proponowanego zapisu. 

 

Pytanie nr 21 

Pytanie do wzoru umowy § 4 ust. 2 

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych wad  i awarii aparatów, które 

wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub  przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub 

też spowodowane są okolicznościami o  charakterze siły wyższej.  

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem 

niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie  modyfikacji zapisu w następujący sposób: 

,,Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: 

- eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się  Zamawiającego do instrukcji 

obsługi, 

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieu-

prawnione osoby); 

- Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub ter-

micznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, po-

żarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną 

kontrolą Wykonawcy”? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 4 ust. 2 Wzoru Umowy. 

 

Pytanie nr 22 

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3 

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej 

eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi powinno nastąpić nie o czas 

odpowiadający terminowi od dnia  zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad 

terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w 

punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:  

„Okres gwarancji i rękojmi ulega każdorazowo przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej  wydłużającej się ponad 

terminy określone w umowie.”? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 4 ust. 3 Wzoru Umowy. 

 

Pytanie nr 23 

Pytanie do wzoru umowy § 4 ust. 6 

Czy Zamawiający zmodyfikuje wymóg dotyczący usunięcia usterek w następujący sposób: „Wykonawca w ciągu 5 dni 

roboczych od uwzględnienia reklamacji jest zobowiązany do  naprawy Towaru lub wymiany wadliwego Towaru na 

Towar zgodny z Umową w przypadku konieczności zastosowania części zamiennych i podzespołów dostępnych w 

Polsce. Czas wykonania napraw w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagra-

nicy nie więcej niż 7 dni roboczych od daty uwzględnienia reklamacji”. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający zmienia zapis  § 4 ust. 6 umowy , który otrzymuje brzmienie:  

„Wykonawca jest zobowiązany do naprawy Towaru lub wymiany wadliwego Towaru na Towar zgodny  z Umową:  

- w ciągu do 5 dni roboczych od uwzględnienia reklamacji - w przypadku konieczności zastosowania części zamiennych 

i podzespołów dostępnych w Polsce, 

- w ciągu do 7 dni roboczych od uwzględnienia reklamacji - w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych 

lub podzespołów z zagranicy”. 

 

 

 

 



 
 

 

Pytanie nr 24 

Pytanie do wzoru umowy § 4 ust. 8 

Zwracam się z prośbą o modyfikację zapisu tego punktu i nadanie mu brzmienia: „Przy trzecim  zgłoszeniu reklamacji 

dotyczącej istotnej wady co do tego samego podzespołu lub elementu Towaru, Wykonawca uwzględniając reklamację 

zobowiązany jest wymienić wadliwy podzespół lub element na nowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych 

od uwzględnienia reklamacji.”   

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 4 ust. 8 Wzoru Umowy. 

 

Pytanie nr 25 

Pytanie do wzoru umowy § 4 ust. 13 

Ze względu na fakt, ze technologia wytwarzania sprzętu komputerowego ulega szybkim zmianom  i cykle produkcyjne 

podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi  technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z 

prośbą o skrócenie terminu dostępności części  zamiennych i wyposażenia do 7 lat. 

 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 4 ust. 13 Wzoru Umowy. 

 

Pytanie nr 26 

Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości urządzenia, którego kara dotyczy   zamiast od całkowitej 

wartości wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 1 umowy?  

W przypadku, gdy zwłoka nastąpi tylko w przypadku jednego urządzenia, naliczanie kary umownej od całkowitej war-

tości umowy, będzie miała charakter rażąco zawyżony. " 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 5 ust. 1 Wzoru Umowy. 

 

Pytanie nr 27 

Pytanie do wzoru umowy § 5 ust. 2 

Prosimy o usunięcie postanowienia uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem 

wykonawcy. 

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie wykreśla zapisów § 5 ust. 2 Wzoru Umowy. 

 

Pytanie nr 28 

Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt.3 

Zwracamy uwagę, że określenie górnego limitu kar w wysokości 20% całkowitej wartości umowy stanowi karę rażąco 

wygórowaną. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówie-

nia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą   prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Za-

mawiającego oraz naruszenia zasady  proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umow-

nych w wysokości 10% wartości umowy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę 

oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18). Wobec tego proponujemy zmianę treści w par. 7 ust. 6 i nadanie 

mu następującej treści: 

„Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych w związku z nienależytą realizacją umowy nie 

może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. (…)”  

wyjaśniamy: 

Zamawiający zmienia zapis § 5 ust. 3 Wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie:  

„Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych w związku z nienależytą realizacją umowy nie 

może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.”  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pytanie nr 29 

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 

Rozwiązanie umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze stron, w związku z czym prosimy 

Zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: „Zamawiający           wezwie Wykonawcę do usunięcia 

naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin nie krótszy niż 30 

dniowy”. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie dodaje do treści  § 6 ust. 2 Wzoru Umowy proponowanego zapisu. 

 

Pytanie nr 30 

Pytanie do wzoru umowy  

Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację w kraju oraz na świecie proponujemy uzupełnienie umowy o następu-

jące zastrzeżenia dotyczące siły wyższej:  

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z 

Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do 

uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, em-

barga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, 

zarządzenia organów państwa itp.  

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają  przedłużeniu o czas trwania 

siły wyższej.  

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać 

zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie 

określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po  zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu 

wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sen-

sownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie dodaje do treści  Wzoru Umowy proponowanych zapisów. 

 

Pytanie nr 31 

Pytanie do wzoru umowy  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych w przypadku konieczności 

powierzenia danych osobowych dla celów realizacji Umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę lub innym 

ustalonym przez Strony? 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wyraża zgodę, po zaakceptowaniu umowy ze strony Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 32 ( Pakiet nr 3  )  

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do przeprowadzania próby wysiłkowej o parametrach: 

1.  12 odprowadzeniowy nadajnik EKG, bezprzewodowy 

2.  CMRR 115 dB 

3.  Impedancja 100MΩ 

4.  A/D 24 bit 

5.  Częstotliwość próbkowania 32000 Hz 

6.  Pasmo przenoszenia 0,05-300 Hz 

7.  Zabezpieczenie przez defibrylacją 

8.  Transmisja danych za pomocą Bluetooth 

9.  Zasilanie bateryjne 2 x AAA 

10.  Wymiary 115 x 65 x 15 mm 

11.  Waga < 90 g z baterią 

12.  Klasa ochrony IP 24 

13.  Klasa urządzenia IIa 

14.  W zestawie kabel pacjenta 10 przewodowy 

15.  Oprogramowanie do przeprowadzenia badania wysiłkowego 

16.  Parametry wyświetlane: HR, Hrmax, ciśnienie, podwójny produkt, czas testu, dane protokołu 

17.  Możliwość zmiany etapu protokołu 

18.  Możliwość tworzenia własnych protokołów 

19.  Możliwość stosowania protokołu typu RAMP 

20.  Wyświetlane na ekranie podstawowe dane o badaniu takie jak: stan badania dane pacjenta, filtry, komentarze, 



 
ostrzeżenia, błędy 

21.  Sterowanie badaniem za pomocą ikon  lub klawiszy funkcyjnych 

22.  Wyświetlane przebieg EKG 6/12 

23.  Amplituda 5/10/20 mm/mV 

24.  Prędkość 5/10/25/50 mm/s 

25.  Gotowe raporty badania 

26.  Możliwość edycji raportu przed wydrukiem 

27.  Analiza arytmii 

28.  Obliczanie QT, QTc, punktu J, J+60, J+80 

29.  Możliwość w czasie trwania badani edycji danych pacjenta, tworzenie nowego pacjenta, przeglądanie innych badań 

pacjenta, przeglądanie wstecznego przebiegu EKG 

30.  Filtr mięśniowy 25/40/150Hz 

31.  Filtr autoadaptacyjny pływania izolinii 

32.  Podgląd 12 kanałów EKG na ekranie w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w czasie rzeczywistym 

33.  Analiza EKG obejmująca położenie i nachylenie odcinka ST dla wszystkich 7dprowadzeni oraz ST/ HR 

34.  Wprowadzanie danych o pacjencie i badaniu z wykorzystaniem podręcznych wykazów, np.: leków, wskazań, powodów 

zakończenia testu, objawów 

35.  Częstość rytmu serca, procentowa wartość ustalonego limitu tętna oraz wartość limitu – wyświetlana podczas całego 

badania. Możliwość wyboru kryterium określenia tętna maksymalnego, osobno dla kobiet i mężczyzn 

36.  Nazwa protokołu, fazy próby, czasu trwania próby i podokresów – wyświetlane podczas całego badania 

37.  Aktualna prędkość i nachylenie bieżni – wyświetlane podczas całego badania 

38.  Prezentacja bieżących zmian położenia ST w odprowadzeniu wybranym przez użytkownika lub w sposób 

automatyczny wg. Kryterium maksymalnego uniesienia, obniżenia, maksymalnej zmiany ST lub indeksu ST/HR 

39.  Prezentacja uśrednionego QRST na zespole referencyjnym z numerycznym opisem parametrów ST dla 12 

odprowadzeń 

40.  Prezentacja trendów ST, HR, MET, BP w czasie badania z jednoczesnym podglądem bieżącego EKG 

41.  Nałożone na siebie przebieg EKG i wysiłkowy 

42.  Możliwość drukowania i zapamiętywania dowolnych przykładów EKG w czasie trwania badania 

43.  Możliwość doposażenia systemu w drukarkę termiczną A4 do wydruków pojedynczych stron EKG i wydruków rytmu 

44.  Możliwość ręcznego sterowania bieżnią oraz utrzymania i zmiany danego etapu 

45.  Możliwość przeglądania i drukowania zapamiętanych w trakcie badania przykładów EKG 

 

Bieżnia: 

1. Zakres prędkości taśmy w przedziale 0,2-25 km/h regulowanej co 0,1 km/h 

 2. Zakres nachylenia bieżni 0-25% regulowanego co 0,5% 

 3. Długość części użytkowej 1400mm 

4. Szerokość części użytkowej 520 mm 

 5. Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego 100mm 

 6. Dopuszczalna waga pacjenta 200 kg 

 7. Wymiary  2170 x 730 x 1420 mm 

 8. Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu 

 9. Ergonomicznie ukształtowane poręcze 

 10. Port szeregowy RS 232 

 11. Zasilanie 220V/50Hz 

 12. Łatwo dostępny wyłącznik bezpieczeństwa 

13. Dźwiękowa sygnalizacja wciśnięcia wyłącznika bezpieczeństwa 

 14. Masa urządzenia 200 kg 

 15. Zakres kąta uniesienia pasa 0-25% 

  

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie dopuszcza zestawu do prób wysiłkowych o wyżej proponowanych parametrach. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pytanie nr 33 

Czy zamawiający mając na uwadze, że nie wymaga dostawy systemu z kamerą video, lecz wymaga rozbudowy w 

przyszłości nie powinien wymagać także możliwości podłączenia monitora a nie dostarczenia go teraz? W momencie 

dostawy system z monitorem nie będzie miał toru wizyjnego który będzie mógł wykorzystać ten monitor. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 

 

Pytanie nr 34 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji 

wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę 

słów. 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 4 ust. 5 Wzoru Umowy. 

 

Pytanie nr 35 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 

zakresie zapisów § 5 ust. 1: 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

następujące kary umowne: 

1)  w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia netto, określonego w § 3 ust. 1 umowy za dany 

Pakiet -  w przypadku gdy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca nastąpi odstąpienie od umowy lub 

rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym,  

2)  w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto należnego za niedostarczoną część przedmiotu umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji dostawy, względem terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, jednak nie 

więcej niż 10% wynagrodzenia netto należnego za niedostarczoną część przedmiotu umowy 

3)  w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto należnego za wadliwą część przedmiotu umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek  względem terminu określonego   w § 4 ust. 6 umowy, 

chyba że Wykonawca dostarczy na czas przedłużającej się naprawy Towar zastępczy zgodnie z § 4 ust. 7 

umowy, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia netto należnego za wadliwą część przedmiotu umowy 

 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie zmienia zapisów § 5 ust. 1 Wzoru Umowy. 

 

Pytanie nr 36 

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich 

korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie 

adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? 

 

wyjaśniamy: 

Zamawiający nie dodaje do treści  § 3 Wzoru Umowy proponowanego zapisu. 

 
W załączeniu: 

1. Zmienione Projektowane postanowienia umowy – Zał. nr 6. 
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