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Wszyscy zainteresowani  

postępowaniem 

 
PCZ/ZP/121/2022 

Dotyczy: „Dostawa sprzętu do rehabilitacji onkologicznej dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”. 

PCZ/ZP/3331/3/2022 

 

 

Odpowiedzi na pytania oraz informacja o modyfikacji zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SWZ 

 

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 

z poźn. zm.) „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania oraz informuje o modyfikacji zapisów 

ogłoszenia i SWZ dotyczące postępowania pn. „Dostawa sprzętu do rehabilitacji onkologicznej dla „Poddębickiego Centrum 

Zdrowia” Sp. z o.o. w Poddębicach”:  
 

 

Pytanie 1. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu, które zostało opublikowane w dniu: 25.03.2022 r. w Dz. Urz. U. E. pod 
numerem 2022/S 060 – 154889 zwracamy się z pytaniem dotyczącym pakietu nr 4 „Multisensoryczny system 

terapeutyczny do kończyn”: Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość ustanowienia 
poziomego i pionowego w celu możliwości dostosowania do pozycji siedzącej i stojącej pacjenta oraz oceny 

maksymalnej siły ruchów pchanie/ciągnięcie z wykorzystaniem specjalnej przystawki mocowanej do ekranu, który 

posiada wbudowane czujniki oraz przystawki do ćwiczeń dnia codziennego, również z wbudowanymi czujnikami, 
zsynchronizowanymi z urządzeniem, co poszerzy możliwości zastosowania oraz zapewni unikatowe ćwiczenia, z 

wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku, niezbędne do szybszego powrotu samodzielności pacjenta?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na częściowe dostarczenie sprzętu fabrycznie nowego, nie 

powystawowego, nieregenerowanego, z pełną gwarancją, ale wyprodukowanego w 2021 r.? 
Jest to standardowe postępowanie w ramach realizacji projektu dofinansowania rehabilitacji 

onkologicznej we wszystkich ośrodkach, które je otrzymały. Wynika to z faktu, że projekt ten rozpoczął 

się w roku 2021 i został rozbity na 2 etapy. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku technologicznym, 
większość czołowych producentów zabezpieczyła odpowiednie ilości sprzętu do realizacji toczących 

się projektów dlatego posiada jeszcze sprzęty wyprodukowane w roku 2021 r. Żaden dystrybutor na 
początku roku nie ma możliwości zamówienia sprzętu z roku 2022. Tak samo żaden producent takiego 
sprzętu w pierwszej kolejności nie sprzeda. Brak dopuszczenia może spowodować, że Zamawiający 
nie otrzyma żadnej oferty, a co za tym idzie będzie zmuszony do powtórzenia postępowania na 

proponowanych warunkach. Nawet jeżeli Zamawiający otrzyma jakąś ofertę, to rok produkcji nie może 
być determinantem wygranej konkretnego dostawcy bez uwzględniania ceny, jakości, gwarancji 

i terminu dostawy. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego, nie powystawowego, 
nieregenerowanego, z pełną gwarancją, ale wyprodukowanego w 2021 r., w związku z czym modyfikacji ulegają 

postanowienia: 
 - Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia ust. 6: 

 

jest: 

 
„Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie powystawowy, nieregenerowany, wyprodukowany w 2022 r., 

wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy, bez dodatkowych kosztów oraz 

posiadać instrukcję obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim.” 
 

poprawia się na: 



 

2 

 

 

„Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie powystawowy, nieregenerowany, wyprodukowany w 2021 lub 
2022 r., wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy, bez dodatkowych 

kosztów oraz posiadać instrukcję obsługi w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim.” 
 

- Wzór umowy - Załącznik nr 5 do SWZ, § 1 ust. 6: 

 

jest: 
 

„Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, niepowystawowy, nieregenerowany, 

wyprodukowany w 2022 roku, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy, 
bez dodatkowych kosztów oraz posiada instrukcję obsługi w języku polskim.” 

 
poprawia się na: 

 
„Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, niepowystawowy, nieregenerowany, 

wyprodukowany w 2021 lub 2022 roku, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny i po zainstalowaniu gotowy 
do pracy, bez dodatkowych kosztów oraz posiada instrukcję obsługi w języku polskim.” 

 

- Formularz cenowy oraz parametry techniczne - Załącznik nr 2 do SWZ: 

 

Zmodyfikowany załącznik został zamieszczony na stronie internetowej a wszystkie zmiany zaznaczone i 
wybolodowane. 

 

Pytanie 3. Dotyczy Pakiet nr 1 – Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało wbudowaną reaktywną elektromiografie, 

gdzie ruch urządzenia wyzwalany jest przez sygnał EMG? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 4. Dot. Pakietu nr 2 i 4 zapis” „Urządzenie zgłaszane do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co 

najmniej II a lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat WE właściwy dla urządzeń/oprogramowania 

medycznego w klasie co najmniej II a stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EWG. Zamawiający wymaga 

dostarczenia przy dostawie.” 

Czy Zamawiający dopuści urządzenia w klasie I? Ponieważ parametry techniczne wskazują na urządzenia, które nie 

kwalifikują się do klasy II a ani żadnej innej jak klasa I.   
Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuszcza zaoferowanie urządzenia w klasie I w związku z czym 

modyfikuje zapisy Formularza cenowego oraz parametry techniczne – Załącznik nr 2 do SWZ. Dla Pakietu nr 4 zapisy 

SWZ pozostają bez zmian. 
 

 
Na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający modyfikuje zapisy ogłoszenia o zamówieniu, 

Specyfikacji Warunków Zamówienia przedłużając termin: 
- składania ofert: 06.05.2022 r., godzina 10:00; 

- otwarcia ofert: 06.05.2022 r., godz. 10:30; 

- termin związania ofertą: 03.08.2022 r. 

 

Zamawiający zwraca się z prośbą aby w przypadku dopuszczenia parametrów/zapisów innych niż opisane w SWZ, 

Wykonawca zaznaczył, iż parametr/zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z 

powołaniem się na datę oraz numer udzielonych odpowiedzi. 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

       

              

            

  Zatwierdził 

 

                        Wiceprezes Zarządu  

                                                              lek. med. Urszula Marjańska 


