Poznań, dnia 05 maja 2017 r.

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa w formie leasingu
operacyjnego z opcją wykupu aparatury medycznej na potrzeby Poznańskiego Ośrodka
specjalistycznych Usług Medycznych” POSUM/ZPpn/3/2017

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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Zamawiają cy nie dopuszcza.

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zgodnie z zapisami SIWZ.
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Nie, Zamawiają cy podtrzymuje zapisy SIWZ
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1. W związku z ogłoszeniem postępowania na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją
wykupu aparatury medycznej na potrzeby Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych
(POSUM), chcemy zadać kilka pytań związanych z wymaganiami technicznymi dotyczących pozycji nr 41,
zestaw pomp infuzyjnych.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy wysokiej klasy, których parametry nieznacznie
odbiegają od wymogu zawartego w wykazie sprzętu z parametrami technicznymi, są to pompy o
wysokości 13,5 cm, szybkości dozowania 0,1-1500 ml/h, szybkości dozowania Bolusa do 1500 ml/h, bez
klawiatury numerycznej do wprowadzania parametrów infuzji a posiadające intuicyjne klawisze
oznaczone znakami graficznymi do wprowadzania parametrów i programowania pompy, z biblioteką 100
leków ale bez możliwości programowania za pomocą oprogramowania komputerowego do tworzenia i
przesyłania biblioteki leków, posiadającą trzy progi ciśnienia okluzji bez możliwości regulacji i bez
automatycznej redukcji bolusa okluzyjnego, z historią alarmów obejmującą 1000 wpisów, wyposażone w
akumulator z czasem pracy do 6 h przy infuzji 5 ml/h, z czytelną prezentacją stanu naładowania
akumulatora za pomocą wskaźnika LED na obudowie pomy, za stacją dokującą z możliwości na
mocowanie do 4 pomp, co jest wystarczające dla wymaganej ilości trzech pomp, stację wykonaną z
tworzywa i metalu lekkiego z ręcznymi gniazdami zasilającymi dla każdej pompy ale bez sygnalizacji
świetlnej i alarmowej i bez uchwytu do zawieszania pojemników z płynami?

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytania pozwoli nam złożyć na ofertę w tym postępowaniu.
Tak, Zamawiający dopuszcza
Dot. przetargu nieograniczonego na: dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
aparatury medycznej. Sprawa nr: POSUM/ZPpn/3/2017.
Z uwagi na wątpliwości dotyczące treści SIWZ uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę

wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty? W tym wypadku ostatnia rata
wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza

2. Dotyczy Rozdziału IV pkt. 5 ppkt. b), c), d), f), g) SIWZ: prosimy Zamawiającego o wydłużenie
reakcji serwisu do 24h. Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert
szerszemu gronu Wykonawców.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

3. Dotyczy Rozdziału IV pkt. 5 ppkt. c), d), e), f), g) SIWZ: prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu

trzeciego zdania nadając mu brzmienie: „Po 3 naprawach jednego instrumentu bądź urządzenia –
Zamawiający wymaga wymiany odpowiednio jednego instrumentu bądź urządzenia na nowy w
wyznaczonym terminie”.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
4. Dotyczy Rozdziału IV pkt. 6 SIWZ: Prosimy Zamawiającego o wykreślenie części zdania o treści: „a
także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje, które mogą być
niezbędne do przygotowania oferty”.
Z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp wynika wprost, że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń,
uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Istota tego przepisu sprowadza się więc do określenia przez zamawiającego swoich wymagań
dotyczących przedmiotu zamówienia tak szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy wykonawca był w
stanie zidentyfikować czego zamawiający oczekuje, co podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza w
wyroku w sprawie sygn. KIO 56/15.
Odp. Tak, Zamawiający wykreśla
5. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa przedmiotu zamówienia ma nastąpić w terminie 45 dni od dnia
podpisania umowy.
Odp. Zamawiający potwierdza że dostawa przedmiotu zamówienia ma nastąpić w terminie 45 dni
od dnia podpisania umowy

6. Dotyczy Rozdziału XI pkt. 9.4 ppkt. a) SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na żłożenie
oświadczenia o dostępności części zamiennych przez min. 10 lat wystawione przez dystrybutora lub

autoryzowanego przedstawiciela producenta, a nie przez producenta? Zgoda Zamawiającego
umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert szerszemu gronu Wykonawców.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

7. Prosimy Zamawiającego o skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 5 lat. Pozytywna

odpowiedź znacząco wpłynie na wysokość zaoferowanej ceny. Zaznaczyć należy, iż producent,
zbywca bądź importer nie ma obowiązku, nałożonego prawem, na produkcję czy przechowywanie
części zamiennych przez tak długi okres, jeśli w wyniku np. zastosowania nowszych technologii,
zdrożenia nowego produktu, nie będzie kontynuował produkcji części zamiennych do produktów
sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych, aby zadośćuczynić postanowieniom
umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko ponoszenia dużych kosztów przez Wykonawcę, co może
wpłynąć na zaniżenie kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenie ceny oferty.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

8. Prosimy Zamawiającego o sprostowanie zapisu w Rozdziale XIX pkt. 1 SIWZ, w którym winna być
wskazana data 8 maja 2017r. zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, a nie data 4 maja 2017r.
Odp. Tak Zamawiający zrobi sprostowanie tego zapisu na 8 maja 2017r.
9. Mając na względzie miarkowanie kar umownych, prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości
kary umownej o której mowa w Rozdziale XXX pkt. 8 ppkt. g) SIWZ (odnośnik 4) z 5% na 2%.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w
zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie wiedzy i doświadczenia,
Wykonawca przedstawił jedynie, że wykonał co najmniej 1 (jedną) główną dostawę sprzętu
medycznego wraz z finansowaniem o wartości co najmniej 2 900 000,00 zł brutto każda oraz co
najmniej 3 (trzy) główne dostawy sprzętu medycznego o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł
brutto każda?
Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający w SIWZ wymaga wykazania w sumie co najmniej 25 różnych
dostaw na bardzo wysokie kwoty realizacji, co jest nieproporcjonalne w stosunku do przedmiotu
zamówienia i ogranicza konkurencyjność postępowania. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy Pzp oraz art.
22 ust. 1a. ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek przygotować i przeprowadzić postępowanie w
sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencj i równe traktowanie Wykonawców oraz
zgodnie z zasadami proporconlanosci i przejrzystości. Postawienie tak rystrykcyjnego
nieproporcjonalnego do przedmiotu zamówienia warunku, powoduje ograniczenie konkurencji, gdyż
żaden Wykonawca nie jest w stanie spełnić tak postawionego warunku, a tym bardziej małe i
średnie przedsiębiorstwa, którym w ten sposób jest utrudniony dostęp do niniejszego zamówienia.
W związku z powyższym prosimy o przychylenie się do naszej prośby.
Odp. Zamawiający dopuszcza by Wykonawca na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w
zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie wiedzy i doświadczenia,
przedstawił, że wykonał co najmniej 1 (jedną) główną dostawę sprzętu medycznego wraz z
finansowaniem o wartości co najmniej 2 900 000,00 zł brutto co dotyczy rozdziału IX pkt.1.1.2.b
ppk 1 natomiast wszystkie pozostałe wymogi zawarte w rozdziale IX pkt.1.1.2.b od ppkt 2-10
zgodnie z odpowiedziami i SIWZ.

11. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że umowa będzie zawarta na wzorze Wykonawcy
uwzględniającym zapisy SIWZ i Istotnych Postanowień Umowy określonych w SIWZ.

Odp. Tak, umowa będzie zawarta na wzorze Wykonawcy uwzględniającym zapisy SIWZ i Istotnych
Postanowień Umowy określonych w SIWZ.
12. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, czy Zamawiający oczekuje dołączenia
do oferty wzoru umowy jaka będzie zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy?
Odp. Tak, Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzoru umowy jaka będzie zawarta w wyniku
wyboru oferty Wykonawcy?
13. W przypadku odpowiedzi odmownej na dwa powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o
przedstawienie pełnego wzoru umowy, na podstawie którego zostanie zawarta umowa, aby
Wykonawcy mogli się zapoznać ze wszystkimi zapisami.
Odp. Zamawiający udzielił pozytywnych odpowiedzi
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby raty leasingowe były kalkulowane w oparciu o zmienne
oprocentowanie WIBOR 6M?
Tak, Zamawiający wyraża zgodę
15. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o udzielenie
odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Prosimy o potwierdzenie, że do kalkulacji ceny oferty należy przyjąć wartość WIBOR 6M z
dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu tj. z dnia 28.03.2017r.
2. Prosimy o potwierdzenie, że okres rozliczeniowy będzie wynosił 6 miesięcy.
3. Prosimy o potwierdzenie, iż dla pierwszego okresu odsetkowego należy przyjąć wartość
WIBOR 6M z dnia przyjętego do obliczenia ceny oferty.
4. Prosimy o potwierdzenie, że dla aktualizacji harmonogramu należy przyjmować wartości
WIBOR 6M z ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.
5. Prosimy o potwierdzenie, że zmiana oprocentowania spowodowana zmianą stopy WIBOR 6M,
nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym
aneksu do umowy.
Tak, Zamawiający potwierdza
16. Prosimy Zamawiającego o określenie terminu płatności opłaty końcowej tj. wykupowej.
Proponujemy, aby była ona płatna w terminie 30 dni od dnia wymaglnosci ostatniej tj. 72 raty
leasingowej. W przypadku odmiennej interpretacji, prosimy o wskazanie konkretnego terminu
płatności Opłaty końcowej.
Odp. Tak, Termin płatności w terminie 30 dni od dnia wymagalności ostatniej tj. 72 raty
leasingowej.

17. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że raty leasingowe będą płatne do ostatniego dnia
każdego kolejnego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił
odbiór przedmiotu zamówienia. W przypadku odmiennej interpretacji, prosimy o wskazanie
terminów płatności rat leasingowych.
Odp. Tak, Zamawiający potwierdza

18. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że aktualizacja harmonogramu po dostawie wyłącznie w
zakresie dat płatności nie będzie wymagać aneksu do umowy.
Odp. Tak, Zamawiający potwierdza

19. Prosimy Zamawiającego o ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty rat leasingowych w
postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.
Odp. Zgodnie z SIWZ

20. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że weksel In

blanco wraz z deklaracją wekslową zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy
leasingu. W przypadku odmiennej interpretacji, prosimy o wskazanie w jakim terminie zostanie
przekazany weksel wraz z deklaracją wekslową.
Odp. Zgodnie z SIWZ

21. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami
Wykonawcy.

Odp. Zgodnie z SIWZ

22. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ubezpieczenie przedmiotu leasingu oraz jego koszt
przez cały okres trwania umowy ponosi Zamawiający.
Odp. Tak, Zamawiający potwierdza
23. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zobowiązuje się zgłosić przedmiot leasingu do
ubezpieczenia w dniu podpisania protokołu odbioru, oraz że przedstawi dowód zawarcia
ubezpieczenia na sprzęt będący przedmiotem leasingu w terminie 14 dni od daty odbioru
przedmiotu zamówienia.
Odp. Tak, Zamawiający potwierdza

24. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku niedotrzymania powyższego terminu Wykonawca będzie
uprawniony do zawarcia ubezpieczenia na koszt Zamawiającego.
Odp. Tak, Zamawiający potwierdza

25. W przypadku odpowiedzi odmownej na trzy powyższe pytania prosimy Zamawiającego o
potwierdzenie, że koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu ma nie być wliczony w cenę oferty tj.
raty leasingowe, tylko będzie refakturowany na rzecz Zamawiającego w cyklach rocznych.
Pragniemy zauważyć, iż ze względu na długi okres leasingowania nie jest możliwym prawidłowe
skalkulowanie ceny oferty i rat leasingowych z uwzględnieniem ubezpieczenia przez okres 6 lat,
gdyż wysokość stawki składki ubezpieczeniowej może w każdym roku ulec zmianie. Na rynku, żadna
firma ubezpieczeniowa nie zagwarantuje stałej stawki składki ubezpieczeniowej na okres 6 lat.
Odp. Zamawiający udzielił pozytywnych odpowiedzi

26. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie
możliwości dodania do Formularza Ofertowego – załącznik nr 1 następującego zapisu:
„Ubezpieczenie przedmiotu leasingu za okres pierwszych 12 miesięcy trwania umowy wynosi
………………. zł. licząc od daty wystawienia polisy i zostanie refakturowany na rzecz Zamawiającego.
Należności za pozostały okres ubezpieczenia będą refakturowane na rzecz Zamawiającego w
cyklach rocznych”.
Odp. Zamawiający ubezpieczy przedmiot zamówienia we własnym zakresie po uzyskaniu ceny oferty
27. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy,
jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do umowy zapisu o następującym brzmieniu:
„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
a) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
d) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
e) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem
nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą
wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma
być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem
o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania
umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
g) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego;
h) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń,
przejęć, itp.;
i) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”
Odp. Tak, Zamawiający podaje katalog zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający oraz
dodanie do umowy zapisu o następującym brzmieniu:
a) Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
b) zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
c) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
e) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
f) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem
nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą
wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma
być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem
o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania
umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
h) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego;
i) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń,
przejęć, itp.;
obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

Możliwość zmiany umowy może odbyć się tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej zgody każdej
ze stron.

28. Prosimy o dodanie do umowy postanowienia: Amortyzacji Przedmiotu Leasingu – w rozumieniu
przepisów prawa o podatku dochodowym – dokonuje Wykonawca.”

Odp. Umowa będzie zawarta na wzorze Wykonawcy uwzględniającym zapisy SIWZ i Istotnych
Postanowień Umowy określonych w SIWZ.

29. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że rurki intubacyjne oraz nosowo gardłowe, określone w

poz. Nr 22 wiersz 1 – 14 tabeli opisu wymaganych parametrów technicznych są rurkami
wielorazowego użytku, które zgodnie z ustawą o podatku dochodowym podlegają amortyzacji jako
środki trwałe. Pragniemy zauważyć, iż sprzęt medyczny jednorazowego użytku nie może być objęty
umową leasingu, gdyż sprzęt taki nie podlega amortyzacji w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym. Przedmiotem leasingu mogą być tylko i wyłącznie podlegające amortyzacji środki
trwałe, (czyli o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok). Dodatkowo w przypadku
utraty/ uszkodzenia przedmiotu leasingu umowa leasingu wygasa.
Odp. Zamawiający rezygnuje z pozycji nr 22 OPZ

30. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku błędnego zaklasyfikowania przedmiotu umowy przez

Zamawiającego w SIWZ jako podlegającego przepisom dotyczącym leasingu i w związku z
powyższym zakwestionowania przez organy podatkowe przyjętej klasyfikacji umowy, Zamawiający
zobowiązuje się zwrócić wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę (w tym w szczególności kwotę
odpowiadającą ewentualnej powstałej zaległości podatkowej, kwotę podatku którą Wykonawca
będzie zobowiązany zapłacić w związku z podaniem przez Zamawiajacego nieprawdziwych
informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, odsetek, kar, innych kosztów, w tym obsługi
prawnej, poniesionych przez Wykonawcę).
Odp. Zmawiający nie wyraża zgody

31. W przypadku gdy Zamawiający oczekuje rurek intubacyjnych oraz nosowo gardłowych

jednorazowego użytku, określonych w poz. Nr 22 wiersz 1 – 14 tabeli opisu wymaganych
parametrów technicznych, prosimy o wyłączenie tej pozycji z opisu przedmiotu zamówienia, gdyż
sprzęt taki nie może być objęty umową leasingu. Pozostawienie zapisów SIWZ w pierwotnym
brzmieniu spowoduje, że umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie będzie mogła
być uznana za umowę leasingu w ww. zakresie.
Odp. Zamawiający rezygnuje z pozycji nr 22 OPZ

32. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie
zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej do której należy (Kodeks),
stanowiący załącznik i który powinien być podpisany przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu.
a.
Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania
Umowy”.
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
33. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie
zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
“Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub
sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy
zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy
Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują
skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej
ze Stron.”
Odp. Umowa będzie zawarta na wzorze Wykonawcy uwzględniającym zapisy SIWZ i Istotnych
Postanowień Umowy określonych w SIWZ.
34. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie
zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
„Klauzula ochrony danych osobowych
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę z siedzibą w ……przy al.
…………., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym-Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla …………… pod nr KRS: …………., NIP: ……………, REGON: ………….., o kapitale
zakładowym w wysokości ………. zł – pokryty w całości (dalej: „Wykonawca”) moich danych
osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń
związanych z zawartą umową.”
Odp. Umowa będzie zawarta na wzorze Wykonawcy uwzględniającym zapisy SIWZ i Istotnych
Postanowień Umowy określonych w SIWZ.

35. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy postanowień dotyczących
przysługującego Zamawiającemu prawa do złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone
przez Wykonawcę zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i
o Rzeczniku Finansowym.
Odp. Umowa będzie zawarta na wzorze Wykonawcy uwzględniającym zapisy SIWZ i Istotnych
Postanowień Umowy określonych w SIWZ.

36. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka w zakresie zestawów do diatermii.

W rozdziale IV pkt. 1 SIWZ ora w wykazie sprzętu Zamawiający wskazała w ppkt. 45 i 46 zestawy do
diatermii w ilości po 1 szt, czyli łącznie 2 zestawy. Natomiast w opisie wymaganych parametrów
technicznych jest wskazany w poz. Nr 45 tylko 1 kpl. zestawu do diatermii, natomiast w poz. 46
znajduje się zestaw do mycia. Prosimy o wyjaśnienie ile zestawów do diatermii Zamawiający
oczekuje. Jeżeli dwóch, to prosimy o dodanie kolejnej tabeli z wymaganymi parametrami
technicznymi dla drugiego kompletu zestawu.
Odp. Zamawiający potwierdza omyłkę i wymaga jednego kompletu zgodnie z pozycją nr 45

37. W nawiązaniu do powyższego pytania, podobna sytuacja ma miejsce w zakresie zestawów do

sterylizacji. W SIWZ i wykazie sprzętu są wskazane dwa zestawy, natomiast z tabeli opisu
wymaganych parametrów technicznych poz. 46 wynika, że Zamawiający oczekuje 1 kpl. Zestawu
składającego się z następujących elementów: poz. 46.1 sterylizator parowy; 46.2. sterylizator
plazmowy; 46.3 Myjnia Dezynfektor; 46.4 Zgrzewarka rotacyjna z podajnikiem rolkowym i obcinarką
dwupoziomową; 46.5. Inkubator testów biologicznych; 46.6. wyposażenie meblowe i pomocnicze.
Prosimy o wyjaśnienie ile zestawów do sterylizacji Zamawiający oczekuje. Jeżeli dwóch, to prosimy
o dodanie kolejnej tabeli z wymaganymi parametrami technicznymi dla drugiego kompletu zestawu.

Odp. Zamawiający oczekuje 1 kpl.

38. W nawiązaniu do dwóch powyższych pytań, podobna sytuacja ma miejsce w zakresie zestawów
endoskopowych. W SIWZ i wykazie sprzętu są wskazane dwa zestawy, natomiast z tabeli opisu
wymaganych parametrów technicznych poz. 47 wynika, że Zamawiający oczekuje 1 kpl. zestawu.
Prosimy o wyjaśnienie ile zestawów endoskopowych Zamawiający oczekuje. Jeżeli dwóch, to
prosimy o dodanie kolejnej tabeli z wymaganymi parametrami technicznymi dla drugiego kompletu
zestawu.
Odp. Zamawiający oczekuje 1 kpl.

39. W nawiązaniu do powyższych pytań, podobna sytuacja ma miejsce w zakresie poz. 8 - Stetoskop. W
SIWZ i wykazie sprzętu są wskazane 3 sztukli, natomiast w tabeli opisu wymaganych parametrów
technicznych poz. 8 jest wskazana 1 sztuka. Prosimy o wyjaśnienie ile stetoskopów Zamawiający
oczekuje. Prosimy o odpowiednią modyfikację tabeli opisu wymaganych parametrów technicznych.
Odp. Zamawiający oczekuje 3 sztuki

40. W nawiązaniu do powyższych pytań, podobna sytuacja ma miejsce w zakresie poz. 15 – Łóżko
Szpitalne sterowane elektrycznie. W SIWZ i wykazie sprzętu jest wskazanych 10 sztuk, natomiast w
tabeli opisu wymaganych parametrów technicznych poz. 15 jest wskazanych 14 sztuka. Prosimy o
wyjaśnienie ile Łóżek Zamawiający oczekuje. Prosimy o odpowiednią modyfikację tabeli opisu
wymaganych parametrów technicznych.
Odp. Zamawiający oczekuje 14 łóżek

41. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie w poz 42 i 43 tabeli opisu wymaganych parametrów
technicznych ilości sztuk kompletów systemów jakie należy zaoferować, aby były zgodne z SIWZ i
wykazem sprzętu tj. 1 kpl.
Odp. Zamawiający wymaga 4 kompletów po jednym na każdą z sal
42. Pragniemy wyjaśnić, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w leasingu operacyjnym

podatek VAT będzie naliczony od wszelkich należności przewidzianych niniejszą Umową według
stawki obowiązującej jak dla usługi leasingu (a nie jak dla dostawy towaru jak ma to miejsce w
leasingu finansowym). W związku z powyższym w wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT,
będzie naliczony podatek VAT ze stawką 23% zarówno od części kapitałowej raty leasingowej tj. od
wartości aparatury netto oraz od części odsetkowej raty leasingowej. Zamawiający nie otrzyma
zatem faktury, w której dla sprzętu medycznego/ aparatury medycznej (wyrobów medycznych)
byłby naliczony VAT po stawce 8%, gdyż jest to nie możliwe w przypadku leasingu operacyjnego.
Zatem nie jest możliwe pokazanie w formularzu ofertowym wartości brutto aparatury ze stawką VAT
8%, prosimy więc o zmianę tabeli opłat w Formularzu Ofertowym – załącznik nr 1 w następujący
sposób:
Przedmiot zamówienia
1
Aparatura medyczna wyszczególniona w
załączniku do SIWZ (ZESTAWIENIE
TABELARYCZNE) w poz. 1-48

Wartość netto
za cały okres
finansowania
2

wartość brutto
za cały okres
finansowania
3

Koszt sfinansowania
za cały okres
finansowania
4

Wartość końcowa
(3 + 4) za cały
okres finansowania
5

Wyposażenie niemedyczne (meble) –
wyszczególnione w załączniku do SIWZ
(ZESTAWIENIE TABELARYCZNE) w poz. 49-53
Razem

Odp. Zamawiający określając stawki w tabeli chciał określić podział na sprzęt medyczny i
niemedyczny. Zamawiający rozumie istotę finansowania w formie leasingu operacyjnego i wymaga
naliczenia stawki VAT zgodnie z obowiązującym prawem.

43. Prosimy o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka w zakresie koluemny nr 4 Wykazu sprzętu, w której
winna być uzupełniona jednostka miary? Prosimy Zamawiającego o poprawienie Wykazu sprzętu
poprzez uzupełnienie 4 kolumny.
Odp. Zamawiający usuwa 4 kolumnę wykazu sprzętu
44. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy o wyjaśnienie, czy kolumnę nr 4
Wykazu sprzętu mają uzupełnić Wykonawcy? Jeśli tak to prosimy o określenie w jakim zakresie
(jakie informacje mają się znaleźć w tej kolumenie).
Odp. Zamawiający usuwa 4 kolumnę wykazu sprzętu

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na potwierdzenie wymaganych parametrów
technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia poprzez dołączenie oryginalnych
stron katalogowych producenta w języku angielskim? Katalogi zawierają dokładne
zdjęcia narzędzi i wymiary w mm.
Odp .Zamawiający dopuszca
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia
podpisania umowy?
Odp. Zgodnie z SIWZ
3. Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym z 5h do 48h.
Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym
zapewnienia usług na najwyższym poziomie.
Odp. Zgodnie z odpowiedziami i SIWZ
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 2 % na
0,5% wartości brutto jednej raty leasingowej za każdy dzień zwłoki w terminowej
realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia oraz
przeszkolenia personelu, jak również w zakresie zwłoki w terminowej realizacji
obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji? Obecna wysokość kary umownej
jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy.
Odp. Zgodnie z SIWZ
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 2 % na
0,5% wartości brutto jednej raty leasingowej za każdy dzień zwłoki w terminowego
dostarczenia nowego sprzętu w sytuacjach przewidzianych w zapisach rozdz. IV ust. 5
SIWZ – „Warunki serwisu, gwarancji i przeglądów”? Obecna wysokość kary umownej
jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 2 % na
0,5% wartości brutto jednej raty leasingowej za każdy dzień zwłoki w realizacji
wymaganego przeglądu sprzętu, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na
realizację ww. obowiązku? Obecna wysokość kary umownej jest wygórowana,
nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy.
Odp. Zgodnie z SIWZ
7. Prosimy o wydłużenie czasu usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw w
przypadku kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu
części zamiennych lub podzespołów w okresie gwarancyjnym z max. do 3 dni do 14 dni.
Odp. Zgodnie z SIWZ
8. Czy Zamawiający mógłby określić ilość asortymentu: optyka laparoskopowa „kąt
patrzenia 0°, średnica 10 mm, długość 31 cm?
Odpowiedź. 3 sztuki.
9. . Czy zamawiający mógłby określić ilość asortymentu: „Kosz druciany na 1 optykę
endoskopową, sztywną o długości do 34 cm i średnicy do 10 mm” ?
Odpowiedź. 3 sztuki.
10. Czy Zamawiający mógłby określić ilość asortymentu: „ Światłowód, średnica 4,8 mm,
długość 300 cm”?
Odpowiedź. 3 sztuki.
11. Zamawiający w punkcie 9 opisu insuflatora wymaga dostarczenia „
wysokociśnieniowy przewód doprowadzający CO2 o długości min. 100 cm 1 szt. – w
komplecie”
Poniżej Zamawiający opisuje kolejny przewód wysokociśnieniowy CO2. Prosimy
Zamawiającego o doprecyzowanie wymaganej ilości przewodów CO2?
Odpowiedź. 1 sztuka.
12. Czy Zamawiający mógłby określić ilość asortymentu: „Dren insuflacyjny CO2,
silikonowy, nadający się do sterylizacji”?
Odpowiedź. 2 sztuki.
13. Czy Zamawiający mógłby określić ilość asortymentu: „Filtr gazu CO2, do insuflatora,
sterylny, 25 szt.”?
Odpowiedź. 50 sztuk.
14. Czy Zamawiający w opisie pompy ssąco płuczącej zrezygnuje z wymogu zawartego
w punktach 18,19,20 tegoż opisu. Zamawiający posiada urządzenia zewnętrzne do
ssania a zaoferowane elementy nie byłby Zamawiającemu potrzebne.
Wielorazowy dren silikonowy do odsysania, sterylizowalny
Worek do odsysania o poj. 2 litrów, z filtrem, jednorazowy, opakowanie
48 szt.
Pojemnik plastikowy na worek do odsysania
15. Zamawiający w punkcie 1 – Element pracujący resektoskopu- wymaga dostarczenia
„Element pracujący resektoskopu, bipolarny, aktywny”. Czy zamawiający zgodzi się na

zamianę tegoż elementu na „bierny” – powszechnie stosowanego w histeroskopii
ginekologicznej?
Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elementu pracującego – bierny.
16. Czy Zamawiający mógłby doprecyzować ilości wyspecyfikowanych narzędzi i
instrumentów laparoskopowych?
Odpowiedź. Zamawiający określił ilości narzędzi laparoskopowych w tabeli OPZ
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE.
Pytanie 1 Dot. Poz. Nr 6- ciśnieniomierz:
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego na zasadzie równoważności
wysokiej jakości ciśnieniomierz ręczny, odporny na uszkodzenia mechaniczne? Dzięki
zastosowaniu bezprzekładniowego mechanizmu, charakteryzuje się on wysoką
dokładnością pomiarów, odpornością na wstrząsy oraz tym, że jest lżejszy od tradycyjnych
manometrów. Ciśnieniomierz zachowuje dokładność pomiaru nawet przy upadku na twardą
powierzchnię z wysokości 76 cm. Dzięki temu posiada on 5-letnią gwarancję kalibracji.
Wyposażony jest w tradycyjny zawór obrotowy.
Ciśnieniomierze dostępny jest z mankietami wykonanymi w innowacyjnej technologii która
pozwala na szybką i sprawną wymianę mankietu na inny rozmiar. Mankiet nie posiada
szytych szwów podatnych na rozerwanie lub strzępienie. Jednoczęściowa konstrukcja
zapobiega przenikaniu bakterii między wkładem gumowym a rękawem, ułatwia czyszczenie
i dezynfekcję. Materiał nie zawiera lateksu, a dodatkowo wykończony jest powłoką
pomagającą zapobiegać rozwojowi bakterii i grzybów. Dedykowane są do niego mankiety w
różnych rozmiarach:
 Niemowlęcy mały (6) 7 – 10 cm
 Niemowlęcy (7) 9 – 13 cm
 Dziecięcy mały (8) 12 – 16 cm
 Dziecięcy (9) 15 – 21 cm
 Dorosły mały (10)
 Dorosły (11) 25 – 34 cm
 Dorosły długi (11L) 25 – 34 cm
 Dorosły duży (12) 32 – 43 cm
NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ
Pytanie 2 dot. poz. Nr 8 Stetoskop:
Czy Zamawiający dopuści do postepowania przetargowego stetoskop, którego średnica
membrany wynosi 4,85 cm i 3,25 cm?
NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ
Pytanie 3 dot. poz. Nr 8 Stetoskop:
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany stetoskop posiadał 10 letni okres gwarancji?
Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, ale go nie wymaga.
Pytanie 4 dot. poz. Nr 8 Stetoskop:

Czy Zamawiający dopuści do postepowania przetargowego stetoskop, którego waga wynosi
0,55kg?
NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ
Pytanie 5 dot. poz. Nr 14 laryngoskop
Czy Zamawiający dopuści do postepowania przetargowego łyżki laryngoskopowe, których
oznaczenie rozmiaru i typu łyżki znajduje się na bocznej części tylnej?
NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ
Pytanie 6 dot. poz. Nr 14 laryngoskop
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego rękojeść bez oznaczenia LED i nr
seryjnych?
NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ
Pytanie 7 dot. poz. Nr 36 Worek samorozprężalny
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego na zasadzie równoważności
worek o podanych parametrach:
 Worek wielorazowego użytku
 Worek wykonany z silikonu, przeźroczysty
 Maksymalna ilość wdechów na minutę – 45
 Zawór bezpieczeństwa pacjenta 40 cm H2O LUB 60 cm H2O
 Mocowanie drenu tlenowego stożkowe
 Możliwość sterylizacji w autoklawie lub w płynach
 Odporność na detergenty i środki dezynfekcyjne
 Objętość rezerwuaru tlenu: 2500ml
 Objętość worka samorozprężalnego: 1500ml
 Objętość dostarczanego tlenu przy wentylacji jedną ręką: 800 ml
 Temperatura przechowywania: -40'C do + 60'C
 Temperatura pracy: -15'C do +50'C
 Konstrukcja worka uniemożliwiająca niewłaściwy montaż
 Możliwość obrotu założonej maski na worek o 360'
 W zestawie maska twarzowa silikonowa w rozmiarach: 3, 4, 5
NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ
Pytanie 8 dot. poz. Nr 23 Sprzęt do szybkich i regulowanych przetoczeń
Czy Zamawiający dopuści do postepowania przetargowego mankiet do ciśnieniowego
toczenia płynów infuzyjnych, przeznaczony do szybkiego podawania płynów infuzyjnych
pacjentom wymagającym agresywnej płynoterapii. Mankiet został wykonany z
wytrzymałych materiałów. Przeźroczysta przednia ścianka mankietu zapewnia pełną
widoczność butelki lub worka z płynem. Wbudowany manometr z czytelną skalą
przytwierdzony do mankietu w jego dolnej części oraz klasyczna gruszka z zaworem
obrotowym umożliwiają precyzyjną kontrolę i regulację szybkości przepływu.

Mankiet może być stosowany do butelek lub worków o pojemności od 500 do 1000 ml.
Wbudowany gumowy worek ciśnieniowy może być łatwo wymieniony w przypadku
uszkodzenia. Mankiet posiada zaczep do powieszenia na stojaku lub innym punkcie
zapewniającym toczenie grawitacyjne.
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:
- wysoka trwałość wykorzystanych materiałów
- łatwość i bezpieczeństwo stosowania
- ciśnienie robocze w zakresie 1 - 300 mmHg
- podziałka na manometrze oznaczona kolorami z zaznaczoną czerwoną strefą ciśnienia
granicznego
- przeźroczysta przednia ścianka zapewniająca widoczność płynu
- zamek błyskawiczny umożliwiający szybką wymianę gumowego mankietu
- możliwość zawieszenia całego zestawu.
- mankiet posiadający uchwyt umożliwiający jego zawieszenie
- Mankiet z wbudowanym manometrem posiadającym czytelną skalę w zakresie 1 - 300
mmHg
NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ
Pytanie 9 dot. poz. Nr 16 Monitor Funkcji Życiowych
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego na zasadzie równoważności
kardiomonitor modułowy z kolorowym ekranem 17”?
Parametry produktu:
- Ekran kolorowy TFT/LCD z powłoką antyrefleksyjną; przekątna 17”, rozdzielczość 1280 x
1024 pixeli
- Prezentacja na ekranie do 10 krzywych dynamicznych
- Konfiguracja: EKG 3/7 odprowadzeń, respiracja, SpO2, NIBP, 2 kanały temperatury,
kapnometria w strumieniu bocznym lub głównym,
- Analiza arytmii i odcinka ST, pamięć do 128 epizodów z zapisem 8-sekundowych
fragmentów EKG
- Pulsoksymetria w technologii Nellcor
- Oksykardiorespirogram
- Opcja monitorowania EKG z 12 odprowadzeń
- Pamięć do 168 godzin trendów wszystkich monitorowanych parametrów, prezentacja
tabelaryczna lub graficzna
- Akumulator litowo-jonowy, czas pracy do 120 minut
- Obsługa za pomocą klawiszy funkcyjnych i pokrętła
- Podświetlane przyciski na panelu przednim umożliwiające pracę w nocy
- Funkcja przywołania personelu medycznego
- Kalkulator dawek leków, kalkulator parametrów hemodynamicznych, nerkowych,
utlenowania, wentylacyjnych
-Opcje dodatkowe: 2 kanały IBP, rzut minutowy serca metodą kardiografii impedancyjnej
(ICG), rzut minutowy serca metodą termodylucji (CO), analiza gazów anestetycznych w

strumieniu bocznym lub głównym (CO2, N2O, O2, Halotan, Isofluran, Enfluran, Sevofluran,
Desfluran), indeks bispektralny (BIS), analizator głębokości znieczulenia (CSM).
- Kieszeń modułu wieloparametrowego EMS/MPS
- kieszenie jednoparametrowych modułów pomiarowych
- Wyjście DVI oraz VGA umożliwiające podłączenie dodatkowego ekranu
- Napęd kart pamięci SD
- 6 portów USB, możliwość podłączenia klawiatury i myszki
- Bezszmerowa praca – chłodzenie konwekcyjne
- wymiary: 434 x 389 x 206 mm
-waga: < 11 kg (z modułem EMS, CO2, drukarką i baterią litową)
- gniazda modułów pomiarowych: 4
NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ
Pytanie 10 dot. poz. Nr 21 Pulsoksymetr
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wielofunkcyjny pulsoksymetr, który
jest prostym w obsłudze urządzeniem łączącym cechy cyfrowego pulsoksymetru i
ciśnieniomierza elektronicznego?
Może być wykorzystywany zarówno do ciągłego monitorowania, jak i do pojedynczych
pomiarów saturacji, pulsu i ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów dorosłych i dzieci.
Wartości wszystkich mierzonych parametrów są prezentowane na oddzielnych, dużych
wyświetlaczach LED. Cyfrowa
technologia pomiaru obróbki sygnału i redukcji zakłóceń Nonin PureSAT gwarantuje wysoką
dokładność pomiarów u pacjentów ruchliwych lub o niskiej perfuzji. Aparat posiada szerokie
możliwości zarządzania funkcjami alarmowymi monitorowanych parametrów. System
alarmów wizualnych i dźwiękowych sygnalizuje przekroczenie wartości granicznych
saturacji, pulsu oraz ciśnienia, a także niską perfuzję, niski poziom baterii i rozłączenie
czujnika / mankietu. Urządzenie wyposażone jest w pamięć 33,5
godzin wyników pomiarów, które mogą być przesyłane do komputera PC, a następnie
odczytywane i archiwizowane przy wykorzystaniu oprogramowania Nonin nVISION.
PARAMETRY TECHNICZNE:
• zakres pomiaru saturacji SpO2: 0 – 100%, dokładność +/− 2 cyfry w zakresie 70 – 100%
• zakres pomiaru częstości pulsu: 18 – 300 ppm, dokładność +/−3% +/− 1 cyfra
• zakres pomiaru ciśnienia krwi, przy dokładności +/− 3 mmHg:
• ciśnienie skurczowe: 40 – 260 mmHg
• ciśnienie rozkurczowe: 25 – 200 mmHg
• programowany odstęp pomiędzy pomiarami NIBP w trybie automatycznym: od 1 do 90
minut
• długości fal pomiarowych: 660 nm (czerwona) i 910 nm (podczerwona)
• pamięć: 33,5 godziny
• temperatura pracy: od 0 do +50 °C
• wilgotność powietrza: 10 – 90% bez kondensacji
• zasilanie: wewnętrzny akumulator, zasilacz 230 VAC / 12 VDC
• czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: minimum 5 godzin
• wymiary: 19 x 13,8 x 11,4 cm

• waga: 1,3 kg
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU:
• prosta, intuicyjna obsługa
• cyfrowa technologia pomiaru SpO2, pulsu i ciśnienia NIBP
• programowany tryb automatyczny i ręczny („na żądanie”)pomiaru NIBP
• duże, cyfrowe wyświetlacze LED, oddzielne dla każdego parametru
• wskaźniki: siły sygnału, jakości perfuzji, braku lub niewłaściwego położenia czujnika
• zaawansowane funkcje alarmowe
• zasilanie sieciowo-akumulatorowe
• możliwość transferu danych do komputera
• różne rozmiary mankietów do pomiaru ciśnienia
• możliwość współpracy z szeroką gamą czujników
• niewielkie wymiary i ciężar
NIE, zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ
Dotyczy: POSUM/ZPpn/3/2017 „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu aparatury
medycznej”
Pozycja 12, Kozetka lekarska sterowana elektrycznie
1.

C
zy Zamawiający wydłuży czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku gdy nie ma konieczności
sprowadzenia części zamiennych z zagranicy oraz do 10 dni roboczych w przypadku konieczności
sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

2.

C
zy Zamawiający wydłuży reakcji serwisu do 72 godzin roboczych?
Odp. Zgodnie z Odpowiedziami i SIWZ

Pozycja 27, Stół do przygotowania pacjenta
1.

C
zy Zamawiający wydłuży czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku gdy nie ma konieczności
sprowadzenia części zamiennych z zagranicy oraz do 10 dni roboczych w przypadku konieczności
sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?
Odp. Zgodnie z odpowiedziami i SIWZ

2.

C
zy Zamawiający wydłuży reakcji serwisu do 72 godzin roboczych?
Odp. Zgodnie z odpowiedziami i SIWZ

3.

C
zy Zamawiający dopuści stół o udźwigu maksymalnym 180kg?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

4.

C
zy Zamawiający dopuści stół 2 segmentowy bez możliwości uzyskania pozycji siedzącej z nogami
w dole?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

5.

C
zy Zamawiający dopuści stół o całkowitej długości 188,5cm?

6.

O
dp. Tak, Zamawiający dopuszcza

7.

C
zy Zamawiający dopuści stół bez listew po obu stronach umożliwiających montaż wyposażenia
dodatkowego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

8.

C
zy Zamawiający dopuści stół o zakresie regulacji wysokości 45-91cm?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

9.

C
zy Zamawiający dopuści stół o przechyłach wzdłużnych +/- 15 stopni?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

10.

C
zy Zamawiający dopuści stół o zakresie regulacji oparcia 0-85 stopni?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

11.

C
zy Zamawiający dopuści stół bez segmentu nóg a co za tym idzie bez regulacji segmentu nóg?
Kozetka jest 2 segmentowa.
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

12.

C
zy Zamawiający dopuści stół z elektryczną regulacją wysokości? Czy Zamawiający dopuści stół z
regulacją wysokości blatu za pomocą pilota ręcznego?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

13.
Czy Zamawiający dopuści stół tapicerowany bez odejmowanego materaca?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza
Pozycja 27, Stół do przygotowania pacjenta
1.Czy Zamawiający dopuści stół z tapicerką zawierającą inną domieszkę redukującą bakterie
niż aktywne srebro?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza
Nawiązując do treści przedmiotu zamówienia proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:

1. Czy Zamawiający w poz. 27 Stół do przygotowania pacjenta dopuści stół o poniższych
parametrach:
Stół wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podstawa stołu wykonana z rur o
średnicy min. 33 mm. Barierki boczne z możliwością składania wzdłuż leża wykonane ze stali
nierdzewnej. Odbój gumowy wokół leża oraz na narożnikach w dodatkowe odbojniki okrągłe. Leże
wykonane z białej płyty HPL 10 mm oraz wyposażone w miękki materac zdejmowany o wielkości
min. 1825x560mm.
Blat przezierny dla promieni RTG. Kolorystyka materaca do ustalenia z Zamawiającym po wyborze
oferty. Śrubowy mechanizm regulacji wysokości w zakresie 600-850 mm. Mechanizm śrubowo
korbowy z składaną rączką. Oparcie głowy z regulacją wysokości w min trzech stopniach. Kozetka
na kółkach fi 200 mm w tym dwa blokowane za pomocą jednej dźwigni. Oponki wykonane z
materiału, który nie brudzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary
zewnętrzne: 2050x720x600/850 mm. W wyposażeniu regulowany wieszak kroplówki ze stali
kwasoodpornej?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza
2. Czy zamawiający w poz. 29 Stół zabiegowy wymaga zaoferowania dodatkowego doposażenia
stołu zabiegowego w elementy typu: podpory ginekologiczne, ekran, przystawka proktologiczna
itp.
Odp. Zgodnie z SIWZ
3. Czy zamawiający w poz. 29 Stół zabiegowy podtrzymuje zapis dostawy stołu z podporami
bocznymi?
Odp. Zgodnie SIWZ
Dotyczy pozycja nr 42 i 43 System AV

4. Czy Zamawiający wymaga dostawy spójnego systemu AV łącznie dla 4 sal operacyjnych /
zabiegowych ? Analizując ilości komponentów można się domyślać że zakres obejmuje 4 sale.
Wyjątek stanowi liczba stacji zarządzających w ilości łącznej tylko 3 szt. Prosimy o podanie
poprawnej ilości.
Odp. Każda sala ma być wyposażona w odpowiedni sprzęt systemu AV, który umożliwi jego
poprawne działanie .
5. Czy Zamawiający zapewni separowane obwody zasilające dla systemu AV dla każdej Sali
operacyjnej/ zabiegowej oraz serwerowni? Każda sala zabiegowa/operacyjna oraz serwerownia
powinna posiadać dedykowany obwód o zabezpieczeniu 16A.
Odp. Tak Zamawiający zapewnia
6. Czy Zamawiający zapewni dla systemu AV – serwerowni oraz sal operacyjno-zabiegowych dostęp
do sieci szpitalnej LAN i zasilania bezprzewodowego?
Odp. Tak Zamawiający zapewnia

7. Zamawiający przewiduje jeden dekoder dla transmisji obrazu z Sali operacyjnej/zabiegowej do
Sali konferencyjnej. Prosimy o doprecyzowanie, która sala ma być połączona z salą audytoryjną.
Odp. Sala operacyjna
8. Prosimy o sprecyzowanie miejsca montażu elementów systemu AV. Czy wszystkie pomieszczenia
sale operacyjne/zabiegowe, sala audytoryjna, serwerownia znajdują się w jednej kondygnacji
budynku?
Odp. Miejsca zostaną wskazane po podpisaniu umowy
9. Prosimy o sprecyzowanie miejsca montażu elementów systemu AV takich jak: monitory, stacje
sterujące, szafy rack itd.
Odp. Miejsca zostaną wskazane po podpisaniu umowy

10. Czy Zamawiający w Sali konferencyjnej wymaga dostarczenia monitora? Jeśli tak to prosimy o
podanie jego parametrów.
Odp. Nie wymaga
11. Czy Zamawiający wymaga dostawy wraz z systemem AV pełnego okablowania światłowodowego
?
Odp. Nie wymaga

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie istniejących tras kablowych? Czy Zamawiający
przewidział peszle do prowadzenia tras kablowych?
Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę
13. Czy Zamawiający zapewni dostęp do przestrzeni sufitowych, ścian a po dokonanych odbiorach
zamknie pomieszczenia we własnym zakresie?
Odp. Tak
14. Czy Zamawiający dopuszcza montaż jednostki sterującej oraz zegara na istniejących ścianach w
dedykowanych skrzynkach natynkowych?
Odp. Zamawiający dopuszcza
15. Czy Zamawiający na Sali operacyjnej/zabiegowej przewidział dedykowane ramiona do montażu
monitorów medycznych?
Odp. Tak

Wykonawca- Spółka MEDFinance S.A. z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 76 zwraca się z prośbą
o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.05.2017r ze względu na niemożliwośc
skompletowania wszystkich wymaganaych w SIWZ dokumentów , co uniemożliwi złożenie oferty w
niniejszym postępowaniu przez naszą firmę w terminie 08.05.2017.
Powyższa prośba jest związana m. in. ze zbliżającym sie długim weekendemmajowym i
związanymi z nim urlopami pracowników wielu firmzajmujących się sprzedażą sprzętu medycznego,
w związku z czym nasza Spółka moze mieć problem ze skompletowaniem w terminie wszystkich
wymaganych dokumentów niezbędnych do złożenia oferty.
Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie sprawy.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na 19.05.2017.

