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Dział Zamówień Publicznych                                                 Grodzisk Maz., dn. 14.05.2018 r. 
     SPSSZ – V.262.24.2018 
 
                              
 

Wg rozdzielnika 
 
 
Dot. postępowania na dostawę sprzętu medycznego – doposażenie SOR dla Szpitala 
Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.  
 
 (Nr procedury SPSSZ/17/D/2018) 
     Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
powyższego postępowania. 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prześle treść 
wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.  
 
Pakiet nr 4 – Wózek do przewożenia pacjenta – 6 szt. 

1. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości całkowitej 2210 mm? 
Odpowiedź: Tak 
2. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z leżem czterosegmentowym, wypełnionym 

płytą laminatową umożliwiającą przeprowadzenie reanimacji, przeziernym dla promieni RTG, 
z możliwością wykonywania zdjęć na całej długości leża? 

Odpowiedź: Nie 
3. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w barierki metalowe pokryte 

lakierem proszkowym poliestrowo-epoksydowym z aluminiowym wykończeniem? 
Odpowiedź: Tak 
4. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wykonany w technologii Smart Coat: 
Odpowiedź: Tak 
 
Pakiet nr 5 – Fotel zabiegowy – 4 szt. 
 
1.    Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości 

w zakresie 560-860mm? 
Odpowiedź: Tak 
2.   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy z elektryczną regulacją podnóżka 

wzdłuż segmentu podudzia realizowaną z pilota przewodowego? Podnóżek wykonany jest 
trwale i estetycznie ze stali malowanej proszkowo z dodatkowym elementem tapicerowany z 
zastosowaniem tapicerki o właściwościach bakteriobójczych i przeciwgrzybicznych. 
Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego. 

Odpowiedź: Tak 
3.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy wyposażony w tapicerowane 

podłokietniki z regulacją kąta w płaszczyźnie pionowej w zakresie +/-18o? 
Odpowiedź: Nie 
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4.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy wyposażony w blat boczny o 
wymiarach 430x330mm? 

Odpowiedź: Tak 
5.   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy, w którym podłokietniki od spodu 

wykonane są z estetycznej i bakteriobójczej płyty laminowanej bez stosowania dodatkowych 
osłon z tworzywa ABS? Proponowane rozwiązanie jest bardzo estetyczne oraz odporne na 
mycie i dezynfekcję. 

Odpowiedź: Tak 
6.   Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy z możliwością załączenia do oferty 

certyfikatu potwierdzającego właściwości bakteriobójcze i przeciwgrzybiczne stosowanej 
tapicerki w fotelach zabiegowych? 

Odpowiedź: Tak 
 

Załącznik nr 3 – Wykaz oferowanych okresów gwarancyjnych, warunki gwarancji oraz 
szkoleniem personelu obsługującego oferowane urządzenia:    
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji „przyjęcie zgłoszenia – podjęta 

naprawa” z 48 godzin na 72 godziny w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie tego czasu 
Zamawiający wyrazi zgodę?  

Odpowiedź: Tak 
 
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na usunięcie uszkodzenia z 

2 dni na 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie tego czasu Zamawiający wyrazi zgodę?  

Odpowiedź: Tak 
 
3. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie załączników wraz z SIWZ w wersji edytowalnej.   
Odpowiedź: SIWZ na stronie internetowej zamawiającego. 
 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji Zamówienia w ramach 

pakietu nr 4 z 4 tygodni do 6 tygodni od terminu podpisania umowy? Jeżeli nie to na jakie 
maksymalne wydłużenie tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę?  

Odpowiedź: Nie. 4 tygodnie jest terminem maksymalnym. 
 
Załącznik nr 7 – pakiet nr 4: Wózek do przewożenia pacjenta – 6 sztuk:  
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia pacjenta, który posiada 

wybór koloru tapicerki materaca spośród 12 kolorów wg wzornika producenta, dołączonego do 
niniejszych pytań? 

Odpowiedź: Tak 
 
Załącznik nr 4 oraz zapisy SIWZ:  
1. Mając na względzie zgodność treści Oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą, 

z treścią wymogów zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ w Rozdziale V pkt. 2, 
ppkt. 1 i 2, zwracamy się do Zamawiającego o zmianę fragmentu treści Załącznika nr 4 do 
SIWZ na następującą: 
a) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 

ustawy Pzp; 
b) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 

ustawy Pzp 
oraz: 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 
24 ust. 1 pkt.13 – 14, 16 – 20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp – jeżeli dotyczy). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 
następujące środki naprawcze: 
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……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dokonuje zmiany 
 
Pytanie 1  
Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ? 
Odpowiedź: Nie, pozostają zapisy SIWZ 
 
Pytanie 2 
Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1 
Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia 
zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 3 
Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: 
„Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia reklamacji.” ? 
Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie 4 
Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: 
„(…) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 5 
Dotyczy załącznika nr 3 – pkt. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72h ? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie 6 
Dotyczy załącznika nr 3 – pkt. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę do 5 dni roboczych od momentu 
dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt 
Wykonawcy).” ? 
Odpowiedź: Tak 
 
Załącznik nr 7 – pakiet nr 4: Wózek do przewożenia pacjenta – 6 sztuk:  
1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oczekuje, aby zaoferowane wózki posiadały 

konstrukcję opartą na dwóch kolumnach cylindrycznych, co zapewni właściwe warunki do 
mycia i dezynfekcji oraz umożliwi współpracę wózków z aparatami RTG z ramieniem C?  

Odpowiedź: Tak 
 

Pakiet nr 2 - Bronchofiberoskop przenośny 
1. Dotyczy punktu 3. Prosimy o dopuszczenie źródła światła typu LED o wadze około 150g o 

dużej jasności > 110 lm / > 150 klx. 
Odpowiedź: Tak 
 
2. Dotyczy punktu 4. Prosimy o dopuszczenie fiberoskopu o kącie widzenia 110 stopni.  
Odpowiedź: Tak 
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3. Dotyczy punktu 6. Prosimy o dopuszczenie fiberoskopu o wychyleniu końcówki w górę/dół, 
180/100 stopni. 

Odpowiedź: Tak 
 
4. Dotyczy punktu 7. Prosimy o dopuszczenie fiberoskopu o długości roboczej 540mm. 
Odpowiedź: Tak 
 
5. Dotyczy punktu 8. Prosimy o dopuszczenie fiberoskopu o długości całkowitej 820mm. 
Odpowiedź: Tak 
 
6. Dotyczy punktu 9. Prosimy o dopuszczenie fiberoskopu o średnicy kanału roboczego 2,3mm. 
Odpowiedź: Nie 
 
7. Dotyczy punktu 12. Prosimy o dopuszczenie fiberoskopu o ostrości obrazu 5-50 mm 
Odpowiedź: Tak 
 
8. Dotyczy punktu 15. Prosimy o dopuszczenie fiberoskopu z domontowywanym przyłączem 

ssaka. 
Odpowiedź: Nie 
 
9. Dotyczy punktu 18. Prosimy o dopuszczenie wyposażenia standardowego służącego do 

przygotowywania sprzętu do mycia i dezynfekcji w postaci szczotki do czyszczenia kanału 
roboczego. 

Odpowiedź: Tak 
 
Pakiet nr 1 i pakiet nr 2 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od podpisania 

umowy? 
Odpowiedź: Nie. 4 tygodnie jest terminem maksymalnym. 
 
2. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej z tytułu zwłoki w usunięciu wad w 

okresie gwarancji  (Wzór umowy § 7 pkt. 1.), w przypadku, gdy Wykonawca dostarczy i 
uruchomi sprzęt zastępczy o tych samych funkcjonalnościach? 

Odpowiedź: Tak 
 
Pakiet 7 
  
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasów do unieruchomienia pacjenta w kolorze 
czerwonym z systemem wiązanym i klamrami plastikowymi? 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie nr 1 
dot. załącznika nr 3 do siwz, Lp. 5  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty dla pakietu nr 1 z czasem oczekiwania na 
usunięcie uszkodzenia do 5 dni roboczych?  
Wszystkie naprawy endoskopów, ze względu na skomplikowana budowę i konieczność 
zastosowania specjalistycznych narzędzi, są wykonywane w stacjonarnym serwisie Wykonawcy, 
czas 2 dni na naprawę jest zbyt krótki.  
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie nr 2 
dot. załącznika nr 3 do siwz, Lp. 9  
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dla pakietu nr 1 na następujący: 
„Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczającej 5 dni roboczych”?  
Odpowiedź: Tak 



5 

 

 
 
Pytanie nr 3 
dot. załącznika nr 3 do siwz – część: „SERWIS POGWARANCYJNY”, Lp. 5  
 Czy w powyższym punkcie nie zaistniała omyłka pisarska i Zamawiający wyrazi zgodę w 
pakiecie nr 1 na bronchofiberoskop bez otwartej platformy serwisowej, która nie wymaga kodów i 
licencji serwisowych?  Taki zapis dotyczy zazwyczaj innych urządzeń informatycznych. 
Odpowiedź: Proszę wpisać „nie dotyczy” 
 
Pytanie nr 4 
dot. wzoru umowy - załącznik nr 8 do siwz - §7 ust. 1 
Prosimy o potwierdzenie , że dostarczenie sprzętu zastępczego powoduje nie naliczanie kar 
umownych za przekroczenie terminu usunięcia awarii gwarancyjnej. 
Odpowiedź: Tak 
 
Pytanie nr 5 
dot. załącznika nr 3 do siwz – część: „SERWIS POGWARANCYJNY”, Lp. 6 
 Prosimy o dopuszczenie oferty dla pakietu nr 1 z następującym warunkiem:  
„Zamawiający ma prawo do swobodnego wyboru firmy serwisującej i dostarczającej części 
wymienne i eksploatacyjne pod warunkiem, że wybrana firma posiada autoryzacje producenta 
endoskopu.  
W przypadku wykonywania napraw w nieautoryzowanych serwisach oraz stosowania 
nieoryginalnych części Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za oferowany produkt oraz 
wszystkie zdarzenia będące następstwem wykonanych napraw i użytych części. 
Odpowiedź: Tak 
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