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SP ZOZ ZSM/ZP/99.1/2018 

 
 

SZANOWNI WYKONAWCY 
 

Dotyczy: „Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej z Ośrodkiem 

Chirurgii Małoinwazyjnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie” Numer 
postępowania: SP ZOZ ZSM/ZP/99/2018. 

 
Informujemy, że w trakcie przetargu na zadanie pt. „Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału 

Chirurgii Dziecięcej z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich 

w Chorzowie” Numer postępowania: SP ZOZ ZSM/ZP/99/2018 do Zamawiającego wpłynęły 
następujące pytania:  

 
Pytanie 1: PAKIET 2 – Lampa bezcieniowa podsufitowa – 1 SZTUKA, punkt 7 

Czy Zamawiający dopuści lampę bezcieniową, która wyposażona jest w 3 moduły światła?  
Każdy z modułów posiada 15 diod LED (w sumie lampa posiada 45 szt. LED) dzięki czemu lampa 

posiada doskonałe parametry świetlne (natężenie światła na poziomie 100 000 lux; doskonały 

współczynnik Ra i R9 wynoszący 99 oraz doskonałą wgłębność lampy wynoszącą 164,5 cm). Moduły 
światła wymieniane są za pomocą dedykowanego narzędzia bez konieczności otwierania obudowy czaszy 

(bardzo przyjazna konstrukcja w przypadku wymiany źródła światła). 
Odp. Zamawiający dopuszcza lampę, która wyposażona jest w 3 moduły światła, z czego każdy z modułów 

posiada 15 diod LED zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

 
Pytanie 2: Pakiet 2 – lampa bezcieniowa sufitowa - 1szt (załącznik nr 2) – dotyczy l.p. 7: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w 36 diod LED?  
Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

 
Pytanie 3: Pakiet 2 – lampa bezcieniowa sufitowa - 1szt (załącznik nr 2) – dotyczy l.p. 10: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku R9=93?  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 4: Pakiet 2 – lampa bezcieniowa sufitowa - 1szt (załącznik nr 2) – dotyczy l.p. 11: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku Ra=95?  

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

 
Pytanie 5: Pakiet 4 – wózek do przewożenia potraw - 1szt (załącznik nr 2) – dotyczy l.p. 4: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w wysokiej jakości kółka fi 100? 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 6: Pakiet 4 – wózek do przewożenia potraw - 1szt (załącznik nr 2) – dotyczy l.p. 5-7: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o następujących parametrach: wymiary 

zewnętrzne: 1415x720x880mm, wymiary blatu (z dwoma tacami): 1300x650mm, wymiar użytkowy tacy: 
około 600x600x20mm  

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
 

Pytanie 7: Pakiet 5 – wózek na odpady medyczne - 2szt (załącznik nr 2) – dotyczy l.p. 7: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w wysokiej jakości kółka fi 50 w 
obudowie z wysokogatunkowego tworzywa: ?  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 8: Pakiet nr 6 – wózek zabiegowy z szufladą – 1 szt. (załącznik nr 2): 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wg poniższego opisu i załączonej wizualizacji:  
Wózek medyczny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), front malowany proszkowo na 

dowolny kolor z palety RAL. Wózek wyposażony w dwie szuflady umieszczone w górnej części szafki (jedna 
szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110 mm (wysokość szyldów 174mm). Szuflady na 

prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Poniżej wolna przestrzeń o wysokości 370mm. W 
dolnej części wózka znajduje się półka. Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z 

materiału, który nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w 

rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Blat z wszystkich stron zagłębiony, z galeryjką (burtą 
z trzech stron).  Wózek wyposażony w relingi boczne na akcesoria. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, 

bezpieczne.  Wymiary blatu: 650x600 mm. Wymiary zewnętrzne: 690x700x997 mm. Wymiary szafki: około 
650x600x831mm, wymiar użytkowy szuflady: około 501x484x110mm 

 

 
 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 9: Pakiet nr 12 – stojaki na kroplówki – 5 szt. (załącznik nr 2): 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka wg poniższego opisu i załączonej wizualizacji:  
Stojak do płynów infuzyjnych, wyposażony w dwa wywinięte haczyki dla pojemników z płynami 

infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm.  Podstawa pięcioramienna, 
wyposażona w 5 kółek fi 50 mm (w tym 2 kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi 

podłoża.  Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), podstawa ze stali w gatunku S235 

wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL. Dopuszczalne obciążenie - 8 kg. Wszystkie krawędzie 
zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary podstawy: fi 560mm. Stojak wyposażony w kolumnę (część 

niewysuwana) o średnicy 33,7mm oraz rurę (część wysuwana) o średnicy 18mm. 

 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 10: Dotyczy pakietu nr 2, 4-6, 12:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania do 7 tygodni? Prośbę swoją motywujemy 

znacznym wydłużeniem terminów dostaw na podzespoły do lamp i mebli od naszych poddostawców 

spowodowane zbliżającym się końcem roku. Dodatkowym argumentem jest spiętrzenie zamówień w 

ostatnim kwartale roku, związane między innymi z wieloma inwestycjami na rynku ogłoszonymi przez 

sektor publiczny, w tym jednostki służby zdrowia.  

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 11: Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 2 – Lampa bezcieniowa podsufitowa 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w diody LED o kolorystyce 

zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach 

widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwia regulację temperatury barwowej w zakresie od 3500 do 

5000˚K w 6 krokach? Jest to rozwiązanie korzystniejsze gdyż umożliwia dostosowanie odpowiedniej barwy 

światła w zależności od preferencji chirurga i przeprowadzanego zabiegu. 

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie 12: Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 2 – Lampa bezcieniowa podsufitowa 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w 20 źródeł światła LED? Ilość 

diod nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe, istotne wymagania 

dotyczące oświetlenia. 

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
 

Pytanie 13: Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 2 – Lampa bezcieniowa podsufitowa 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową wyposażoną w 13 źródeł światła LED? Ilość 

diod nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe, istotne wymagania 

dotyczące oświetlenia. 

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
 

Pytanie 14: Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 2 – Lampa bezcieniowa podsufitowa 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o współczynniku odwzorowania barw na 

poziomie Ra≥95 przy zachowaniu wysokiego współczynnika odwzorowania barwy czerwonej na poziomie 

R9≥95? Różnica oferowanego parametru w stosunku do wartości wymaganej nie będzie zauważalna w 

praktyce użytkowej. 

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie 15: Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 2 – Lampa bezcieniowa podsufitowa 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową o współczynniku odwzorowania barw na 

poziomie Ra≥94 przy zachowaniu wysokiego współczynnika odwzorowania barwy czerwonej na poziomie 

R9≥92? Różnica oferowanego parametru w stosunku do wartości wymaganej nie będzie zauważalna w 

praktyce użytkowej. 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 16: Pakiet 2  

Czy Zamawiający dopuści 12 źródeł LED przy zachowaniu natężenia 60000 lux? Rozwiązanie nie wpływa na 

parametry świetlne i jednocześnie poprawia bezcieniowość lampy. 

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
 

Pytanie 17: Pakiet 2  

Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową 4200K? Parametr ten nieznacznie różni się od 

oczekiwanego.  

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie 18: Pakiet 2  

Czy Zamawiający dopuści Ra 93? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 19: Pakiet 2  

Czy Zamawiający dopuści współczynnik R9 wynoszący 93? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 20: Pakiet 3  

Czy Zamawiający dopuści hydrauliczną regulację wysokości w zakresie 60-91cm za pomocą jednostronnej 

dźwigni nożnej? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 21: Pakiet 3  

Czy Zamawiający dopuści przechyły wzdłużne 12 stopni realizowane płynnie za pomocą wygodniejszej i 

bardziej bezpiecznej pompy hydraulicznej? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 22: Pakiet 3  

Czy Zamawiający dopuści leże czterosegmentowe przezierne dla promieni RTG z możliwością dodatkowego 

mechanicznego unoszenia segmentu uda dla lepszego pozycjonowania pacjenta?  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 23: Pakiet 3  

Czy Zamawiający dopuści lepszy system jezdny na 4 kołach o średnicy 150 mm blokowanych centralnie z 
dodatkowym piątym kołem kierunkowym dla zwiększenia mobilności wózka? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 24: Pakiet 10 

Czy w rozumieniu opisu technicznego Pakiet nr 10 Szafki przyłóżkowe z ruchomym blatem,   Zamawiający 

dla zwiększenia konkurencyjności dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafkę przyłóżkową o 

parametrach lepszych i równoważnych o następującym opisie: 

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym wykonana z tworzywa HPL oraz stopu aluminium 

wyposażona w: blat górny zabezpieczony z trzech stron relingami z aluminium, blat boczny, szufladę, 

przestrzeń na rzeczy pacjenta między szufladą, a szafką oraz zamykaną półkę. Wysuwany blat boczny z 

uchwytem nie wystającym poza obrys blatu ułatwiającym wyciąganie oraz rączce służącej do regulacji 

wysokości. Mechanizm oparty na bezawaryjnej konstrukcji dwóch wsuwanych kolumn. Możliwość założenia 

blatu po obu stronach szafki. Samodomykająca się szuflada z uchwytem aluminiowym. Uchwyt do 

prowadzenia szafki w blacie bocznym. 4 Cichobieżne koła w tym co najmniej dwa blokowane. Wymiary 

przestrzeni pomiędzy szufladą a szafką to min. 20 cm. Wymiary szafki (wysokość x szerokość x głębokość) 

to 80 x 60 x 40 cm. Regulacja wysokości blatu bocznego min. w zakresie 75-100 cm.  
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*zdjęcie poglądowe 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 25: Pakiet nr 2 - Lampa bezcieniowa podsufitowa 

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 15 (5 modułów po 3 diody białe) ?  

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne 
wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile 

lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność 
plamy świetnej. 

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
 

Pytanie 26: Pakiet nr 2 - Lampa bezcieniowa podsufitowa 
Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową, gdzie natężenie światła w odległości 1 m wynosi 50.000 lux? 

Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego, różnica będzie niezauważalna gołym okiem. 
Jednocześnie natężenie o takiej wartości jest w zupełności wystarczające do wykonywania zabiegów 

medycznych, drobnych zabiegów itp. 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pytanie 27: Pakiet nr 2 - Lampa bezcieniowa podsufitowa 
Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit  - strop na którym będzie dokonany    montaż 

lampy? 

Odp. Sufit, na którym będzie dokonany montaż lampy to strop Ackermana. 
 

Pytanie 28: Pakiet nr 2 - Lampa bezcieniowa podsufitowa 
Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu? 

Odp. W miejscu w którym ma być zamontowana lampa nie występuje sufit podwieszany. 
 

Pytanie 29: Pakiet nr 2 - Lampa bezcieniowa podsufitowa 

Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to 
czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni? 

Odp. Zamawiający potwierdza, iż w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do 
podłączenia lampy. 

 

Pytanie 30: Pakiet nr 2 - Lampa bezcieniowa podsufitowa 
Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa? Jeśli tak to proszę o podanie jej producenta. 

Odp. W miejscu montażu nie wisi żadna lampa.  
 

Pytanie 31: Załącznik nr 2 do SIWZ; PAKIET 2 – Lampa bezcieniowa podsufitowa – 1 SZTUKA; 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w 15 źródeł światła LED? Proponowane rozwiązanie pozwoli 

uzyskać lepsze parametry bezcieniowości lampy. 
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Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

 

Pytanie 32: Załącznik nr 2 do SIWZ; PAKIET 2 – Lampa bezcieniowa podsufitowa – 1 SZTUKA; 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Czy Zamawiający dopuści lampę ze współczynnikiem odwzorowania barwy R9 co najmniej 93? 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 33 – dotyczy pakietu nr 11 - Macerator 

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o mocy ≤ 0,7kW? Macerator posiadający taki 

silnik gwarantuje  mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji naczyń 

z pulpy celulozowej. 

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 34 – dotyczy pakietu nr 11 - Macerator 

Czy Zamawiający wymaga otwierania i zamykania pokrywy za pomocą wciśnięcia przycisku nożnego bez 

użycia czujników podczerwieni? Czujniki podczerwieni ulegają częstszym awariom, co zwiększa koszty 

eksploatacji urządzenia. 

Odp. Zamawiający preferuje otwieranie i zamykanie pokrywy za pomocą wciśnięcia przycisku nożnego bez 
użycia czujników podczerwieni. 

 

Pytanie 35 – dotyczy pakietu nr 11 - Macerator 

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wewnątrz komory posiadało otwory odpływowe o średnicy nie 

większej niż 5 mm? Takie rozwiązanie zapobiega przedostawaniu się większych ścinków lub niepożądanych 

przedmiotów do kanalizacji, a tym samym umożliwia zachowanie drożności odpływu. 

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 36 – dotyczy pakietu nr 11 - Macerator 

Czy Zamawiający wymaga, aby zbiornik wodny znajdował się w całości pod obudową ze stali nierdzewnej 

i był odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny 

element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu. 

Odp. Zamawiający preferuje powyższe rozwiązanie, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 37: – dotyczy pakietu nr 11 - Macerator 

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia posiadały wszystkie elementy tnące umiejscowione w głównej 

części komory z bezpośrednim dostępem do wszystkich elementów tnących po otwarciu pokrywy, bez 

konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i ewentualnego wyczyszczenia?  

Odp. Zamawiający preferuje, ale nie wymaga, aby urządzenia posiadały wszystkie elementy tnące 
umiejscowione w głównej części komory z bezpośrednim dostępem do wszystkich elementów tnących po 

otwarciu pokrywy, bez konieczności demontażu bębna w celu ich sprawdzenia i ewentualnego 
wyczyszczenia. 

 
Pytanie 38 – dotyczy pakietu nr 11 - Macerator 

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia posiadało możliwość ustawienia trybu nocnego z ograniczonym 

poziomem hałasu? 

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie 39: – dotyczy pakietu nr 11 - Macerator 

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało regulowane zużycie wody / czas cyklu z panelu 

obsługi? Jest to parametr zwiększający ekonomiczność, umożliwiający dostosowanie zużycia wody/czasu 
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(konfigurowalne zużycie wody: 17-23l, konfigurowalny czas cyklu: 82-114 sekund) do ilości macerowanych 

naczyń. 

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby urządzenie miało możliwość konfiguracji zużycia wody, 

czasu trwania cyklu, częstotliwości dozowania środka dezynfekcyjnego. 
 

Pytanie 40 – dotyczy pakietu nr 11 - Macerator 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację 

zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru 

wyrobów medycznych. 

Odp. Zamawiający dopuszcza i jednocześnie modyfikuje zapis par. 1 ust. 2 Projektu umowy zgodnie z 

poniższą treścią: 
„2.Wykonawca oświadcza, że asortyment będący przedmiotem umowy jest dobrej jakości i odpowiada 

wszelkim wymogom określonym w opisie przedmiotu zamówienia oraz posiada dopuszczenie do sprzedaży i 

stosowania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej wraz z właściwymi dokumentami takimi jak wpis 

do rejestru wyrobów medycznych albo atesty, certyfikaty bądź deklaracje zgodności z normami UE. W 

pakiecie nr 11 asortyment nie posiada wpisu do rejestru wyrobów medycznych.” 

 

Pytanie 41 – dotyczy pakietu nr 11 - Macerator 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 14 dni? Po przekroczeniu tego czasy 

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego. 

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy par. 6 ust. 13 Projektu umowy zgodnie z 

poniższą treścią: 
 „13. Naprawa powinna być wykonana w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zgłoszenia, a w przypadku, 
gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych elementów w terminie 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia – 
dotyczy wszystkich pakietów z wyłączeniem pakietu 11. Naprawa powinna być wykonana w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, jak również w przypadku, gdy naprawa 
wymaga sprowadzenia nowych elementów z zagranicy naprawa dokonywana jest w terminie 
14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Po przekroczeniu tego czasu Wykonawca zobowiązany 
będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego– dotyczy pakietu 11.” 
 

Pytanie 42 -Dot. Pakietu nr 4,5,6,12 

Czy Zamawiający odstapi od zapisu dotyczącego montażu produktów z ww. pakietów? Produkty te nie 

wymagają instalacji i montażu,ponieważ są one dostarczane w całości złożne i gotowe do użycia - 

wystarczy je tylko wcześniej zdezynfekować. 

Odp. Zamawiający wymaga instalacji i montażu asortymentu za wyjątkiem sytuacji gdy produkty 

dostarczone będą w całości. Natomiast dla wszystkich pakietów odbiór asortymentu (po rozpakowaniu i 
stwierdzeniu, że asortyment nie zawiera uszkodzeń, braków itp.) musi być potwierdzony protokolarnie 

dwustronnie: ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

Pytanie 43 -Dot. Pakietu nr 9 – Stanowisko do pielęgnacji noworodka 

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu dotyczącego montażu stanowiska? W związku z tym, że Zamawiający 

nie wymaga, aby stanowisko posiadało w komplecie baterii, produkt ten jest bardzo prosty w montażu 

wystarczy zamocować  syfon (dołączony w komplecie do produktu) i podłączyć do instejacego odpływu 

wodno-kanalizacyjnego. Takie rozwiązanie obniży koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

Odp. Zamawiający odstępuję od wymogu w niniejszym pakiecie, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy 
asortyment bezpośrednio na Oddział Chirurgii, a po rozpakowaniu i stwierdzeniu, że asortyment nie zawiera 

uszkodzeń, braków itp. przekaże protokolarnie Zamawiającemu asortyment.  
 

Pytanie 44 -Dot. Pakietu nr 4,5,6,9 i 12   

Czy Zamawiający odstapi od zapisu przeszkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi i konserwacji 

asortymentu z ww. pakietów ? Produkty te  nie wymagają takiego szkolenia, ponieważ nie są one 
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urządzeniami medycznymi, aby prawidłowo je pielęgnować i konserwować wystarczy zapoznać się 

wyłącznie z dołaczoną instrukcją obsługi. 

Odp. Zamawiający odstępuję od wymogu w zakresie pakietu nr 4, 5, 6, 9 i 12. W związku z tym zmianie 

ulega pkt. 2.8 SIWZ, który przyjmuje brzmienie: 
 
„2.8. Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę niezbędnych szkoleń personelu 
medycznego, w ramach zawartej umowy poprzetargowej na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału 
Chirurgii Dziecięcej z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej ujętego w zamówieniu. Szkolenia obejmować 
będą zakres wiedzy merytorycznej wraz ze szkoleniem praktycznym dotyczącym użytkowania. Opis zasad 
realizacji szkoleń ujęto w § 4 Projektu umowy. Szkolenia dotyczą wszystkich Pakietów za wyjątkiem 
pakietu nr 4, 5, 6, 9 i 12.” 
 

Zamawiający dokonuje również modyfikacji § 4 ust. 11 Projektu umowy zgodnie z poniższym: 

„11.Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie przedmiotu umowy wraz z uruchomieniem funkcji oraz 

szkoleniem personelu w zakresie obsługi (w ramach zaoferowanej wartości brutto). Szkolenie nie 

dotyczy pakietu nr 4, 5, 6, 9 i 12.” 

 

Pytanie 45 -Dot. Pakietu nr  4,5,6,9 i 12   

Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę asortymentu z ww. pakietów do magazynu szpitalnego? Zapisy w 

SIWZ określają ,że w większości będą to wysoce mobilne produkty- łatwe w przemieszczaniu.Godząc się na 

taki zapis zmniejszą się koszty związane z dojazdem i transportem wspomnianych produktów (poprzez 

możliwość wysłania ich tańszą opcją – za pośrednictwem firmy spedycyjnej) co ma bezpośredni wpływ na 

zmniejszenie ceny wszystkich produktów. 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Asortyment musi być dostarczony bezpośrednio na 
Oddział Chirurgii, który będzie zatwierdzony protokołem odbioru przez upoważnione do tego osoby.  

 

 

Z poważaniem, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymali: 

1) http://zsm.com.pl/  
2) a/a 

http://zsm.com.pl/chcpio/o-nas-2/zamowienia-publiczne/

