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                                                                                                                       Sejny, 30.06.2017 r. 

 

Znak postepowania: 09/ZP/2017  

Dotyczy: dostawy sprzętu medycznego 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE 

ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przedstawia niniejszym wyjaśnienia 

dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości. 

 

Pakiet nr 4 – skaner naczyniowy 

 

1. Czy zamawiający dopuści skaner naczyniowy który jest dużo wytrzymalszy oraz mniejszy 

(110x55x50mm) i lżejszy (tylko 185g)? 

     Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

2. Czy zamawiający dopuści skaner naczyniowy który wykorzystuje następujące długości fal 650nm 

i 850nm dzięki czemu uzyskuje się dużo lepszy obraz mapy naczyń krwionośnych w jednym trybie 

wyświetlania dzięki czemu uzyskuje się większą maksymalną  głębokość wizualizacji: 10mm a 

głębokość położenia naczynia określa się na podstawie odcienia iluminowanego naczynia? 

    Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

3. Czy zamawiający dopuści urządzenie które wyposażone jest w dwa zestawy baterii o pojemności 

4000mAh każdy, co wydłużą działanie urządzenia na jednym ładowaniu? 

     Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Zadanie nr 3 – Łóżko do intensywnej terapii – 3 szt. 

1. Czy Zamawiający dopuści jako parametr równoważny nanotechnologię nanocząsteczek 

dwutlenku tytanu (TiO2) w postaci nanoszenia jej na gotowy produkt. Opisana przez Państwa 

nanotechnologia, która ma być integralną zawartością składu tworzywa osłony podwozia, szczytów 

łóżka i składu lakieru w częściach metalowych nie gwarantuje całemu produktowi zabezpieczenia 

przeciwbakteryjnego. W naszej metodzie nanoszenia wszystkie elementy są poddane zabezpieczeniu 

włącznie z pilotem pacjenta i pilotem centralnym, które to są największym nośnikiem bakterii i 

wirusów, a powolne jej uwalnianie następuje w ten sam sposób jak przy metodzie opisanej przez 

Państwa. Opisywana przez nas nanotechnologia jest obecnie najpopularniejszą metodą na świecie. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 990 mm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2160 mm? 
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Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji Trendelenburga  regulowaną z 

panelu centralnego i pilota przewodowego?  

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją pozycji anty-Trendelenburga  regulowaną 

z panelu centralnego i pilota przewodowego?  

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją funkcji autokontur – jednoczesne 

uniesienie części plecowej do 78° oraz segmentu uda do 34°? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda w zakresie od 0 do 34°? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pozycję Fowlera regulowaną za pomocą dwóch 

przycisków, tj. autokontur i regulacja wysokości w dół? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterowaniami w barierkach bocznych od strony personelu 

medycznego i pacjenta regulującymi funkcje: wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców i ud, 

autokontur, krzesło kardiologiczne oraz tylko od strony personelu: pozycja CPR? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelami sterującymi od strony pacjenta bez przycisku alarmu 

akustycznego? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z poręczami bocznymi o wysokości 400 mm? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w poręcze boczne tworzywowe, podwójne, z 

wbudowanym sterowaniem po obu stronach barierek od strony głowy pacjenta, na całej długości leża, 

tj. od szczytu do szczytu, bez konieczności stosowania trzeciej pary tworzywowych poręczy 

bocznych w części podudziowej leża? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w poziomice umiejscowione na barierkach 

bocznych, po 2 sztuki na obu bokach łóżka? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwigniami uruchamiającymi centralną blokadę kół 

umieszczonymi w dwóch narożach ramy podwozia łóżka, od strony nóg pacjenta? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko z obsługą systemu ważącego oraz odczytywania wskazań z 

panelu centralnego z wyświetlaczem LCD, zawieszanym na szczycie od strony nóg pacjenta oraz z 

możliwością chowania go pod leżem na półce na pościel? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

17. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją systemu ważącego, który w wyniku przeciążenia 

łóżka wstrzyma możliwość sterowania łóżkiem?  

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

18. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi 

wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej? Rozwiązanie to jest lepsze od 

żądanego. 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytania do umowy:  

§4 ust. c; pkt. a: 

1. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży maksymalny czas w okresie gwarancji na 

usunięcie awarii po jej zgłoszeniu telefonicznie bądź faksem wskazane w §4 ust. c pkt. a, z 3 dni 

na 5 dni roboczych liczonych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie tego czasu Zamawiający wyrazi zgodę? 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

2. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w w/w punkcie, że jeżeli termin naprawy przekracza 3 dni 

robocze liczonych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie zastępcze na okres naprawy o zbliżonych 

parametrach?  

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na 5 dni roboczych, pozostałe 

wymagania zgodnie z SIWZ. 

§5 ust. 2; pkt. a: 

3. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zrezygnuje z zapisu w §5 ust. 2, pkt. a, że jeżeli termin 

naprawy w okresie pogwarancyjnym przekracza 7 dni roboczych liczonych od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, Wykonawca zobowiązuje się do 

dostarczenia urządzenia zastępczego na okres naprawy o zbliżonych parametrach? Pragniemy 

zwrócić Zamawiającemu uwagę, iż konieczność zapewnienia przez Wykonawcę urządzenia 

zastępczego w okresie pogwarancyjnym znacząco wpłynie na zwiększenie wartości ofert 

złożonych w postępowaniu.  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

§8 pkt. c: 

4. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmniejszy kary umowne wskazane w §8 pkt. c, z 1% 

na 0,2% wartości przedmiotu zamówienia w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu 

urządzenia za każdy dzień zwłoki? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kar umownych 

Zamawiający wyrazi zgodę? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

§8 pkt. d: 

1. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmniejszy kary umowne wskazane w §8 pkt. d, z 1% 

na 0,2% wartości przedmiotu zamówienia w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad i 

awarii za każdy dzień zwłoki? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kar umownych 

Zamawiający wyrazi zgodę?  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytania do 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, zwracamy 

się do Zamawiającego o zmianę fragmentu treści Załącznika nr 3 do SIWZ na następującą: 

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 ustawy Pzp – jeżeli 

dotyczy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………………………?   

 Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 
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Zadanie nr 1 

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie wersji oprogramowani znajdującego się w 

aparacie USG Envisor, który ma być doposażony w głowicę convexową. Do aparatów poniżej i 

powyżej wersji SW B.0 właściwe będą  głowice o innych numerach części. 

Odpowiedź. Wersja oprogramowania C.0. Aparat posiada oprogramowanie do badań jamy brzusznej, 

badań położniczych, ginekologicznych, naczyń brzusznych, do małych narządów, do badań 

kardiologicznych. 

2. Czy Zamawiający zrezygnuje z bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego głowicy? Z uwagi na to,  że 

producent nie przewiduje wykonania przeglądu samej głowicy, zaleca się wykonanie jej przeglądu 

przy przeglądzie aparatu USG, z którym głowica współpracuje.  

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę wysokości kary umownej o której mowa w 

paragrafie 4 ustęp c) punkt a oraz paragraf 5 ustęp 2 punkt a) załącznika nr 2 do SIWZ do poziomu 

1 % wartości przedmiotu zamówieni za każdy dzień zwłoki. Przewidywana obecnie przez 

Zamawiającego kara umowna jest nieadekwatna  do poniesionych przez niego ewentualnych strat. 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Zadanie nr 2. Aparat do kriochirurgii 

Czy Zamawiający oczekuje dostawy aparatu do kriochirurgii ze ssakiem? 

Odpowiedź. Zamawiający oczekuje dostawy aparatu do kriochirurgii ze ssakiem. 

 

Dotyczy Zał. 2 projekt umowy 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody 

rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający 

wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią:  „Z zastrzeżeniem bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z 

tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z 

całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie 

przekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść 

ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem 

odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie 

uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy Zał. 2 projekt umowy 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości 

brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym 

Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści 

oferty. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy Zał. 2 projekt umowy 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie 

odnoście naruszenia praw własności intelektualnej? 
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1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, 

zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio 

naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,  

(a)  przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz  

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy 

obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, 

oraz € przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani 

ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody 

Wykonawcy. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

3.   Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności 

Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy 

takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, 

specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji 

technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów 

przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; 

wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub 

stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z 

jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć 

poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania 

Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania 

Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; € niestosowania się przez Zamawiającego do 

zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz 

instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa). 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

4.    W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej 

Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu 

prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w 

celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu  proporcjonalnej części ceny 

nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

5.  Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają 

zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, 

na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony 

jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

6.    Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na 

Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.  

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

7.   Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za 

roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki 

przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej. 

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Dotyczy Zał. 2 projekt umowy 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i 

prawne Przedmiotu Umowy?   

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy Zał. 2 projekt umowy – zadanie nr 1 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia prosimy o dopuszczenie możliwości zwrotu 

wymienionej przez Wykonawcę głowicy USG i dodanie stosowanego punktu do umowy. Zwrot 

wymienianych elementów pozwala na zaoferowanie oferty korzystniejszej cenowo. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

Dotyczy pkt. VII SIWZ ppkt. 7.2 – zadanie nr 1 

Z uwagi na fakt, że głowica stanowiąca przedmiot postępowania, samodzielnie, nie jest wyrobem 

medycznym prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu zapisu pkt. VII SIWZ ppkt. 

7.2   

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Zadanie nr 3 

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1045mm z podniesionymi barierkami 

oraz 1025 mm z opuszczonymi barierkami? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające opisane w pkt 4 funkcje realizowane za pomocą 

obustronnie wbudowanych w barierki boczne sterowników? Rozwiązanie wyklucza ryzyko 

uszkodzenia pilota ręcznego, przewodowego.  

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

3. Czy Zamawiający dopuści łózko bez świetlnego wskaźnika sygnalizującego uruchomienie danej 

funkcji?  

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga 

realizowana jest w bezpieczniejszy niż opisany sposób, tj. jedynie za pomocą panelu sterowania 

w zakresie 13o w obydwu kierunkach?  

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0 -30o również w funkcji 

autokontur? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji oparcia pleców 100mm? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem autoregresji 160mm? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Fowlera za pomocą dwóch przycisków? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelami wbudowanymi w barierki boczne, które w celach 

bezpieczeństwa nie posiadają możliwości regulacji przechyłów wzdłużnych? Istnieje ryzyko 

nieświadomego użycia panelu będącego w zasięgu ręki pacjenta. 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 
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10. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające panele sterujące nie posiadające przycisków 

podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego od strony pacjenta? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą uruchamianą za pomocą jednej z dwóch 

dźwigni z dostępem z obu stron łóżka? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające od strony głowy tzn stały szczyt, nie poruszający 

się wraz z ramą leża? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą leża wyposażoną w: 

- krążki  odbojowe w narożach leża, 

- sworzeń wyrównania potencjału, 

- dwie listwy ze stali metalowej, lakierowanej proszkowo do mocowania wyposażenia po bokach 

leża) 

- poziomnice, w okolicy szczytu nóg 

- cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po cztery haczyki z dwóch 

stron leża? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem ważenia nie posiadającym wskaźnika stabilności 

pomiaru masy, gdyż nie ma znaczenia w jakiej pozycji znajduje się łóżko oraz pacjent, zatem nie 

ma potrzeby wyposażenia łóżka w/w wskaźnik? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem wagi wbudowanym trwale w ramę łózka, od strony 

szczytu nóg? Rozwiązanie zabezpiecza przed uszkodzeniem panelu poprzez uderzenie np. o 

ścianę czy futrynę. W przypadku wysuwanego panelu istnieje ryzyko pozostawienia panelu w 

pozycji wysuniętej, co grozi jego uszkodzeniem. 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem ważenia nie posiadającym wskaźnika przeciążenia 

wagi, gdyż w taki system wyposażone jest łóżko? Po przekroczeniu maksymalnego obciążenia 

roboczego łóżko emituje alarm dźwiękowy. 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

17. Czy Zamawiający opisując łóżko z systemem ważenia posiadające funkcję wyświetlania wagi 

rzeczywistej oraz zmian wagi w czasie będzie wymagał, aby panel systemu ważenia posiadał dwa, 

osobne wyświetlacze umieszczone pod szczytem od strony nóg wskazujące: 1szy wagę 

rzeczywistą oraz 2gi zmiany wagi w czasie?  

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

18. Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem o grubości 140mm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

19. Czy Zamawiający dopuści łóżko wytworzone w technologii i opracowanych rozwiązaniach, 

które konstrukcyjnie mają na celu ograniczenie rozwoju bakterii i drobnoustrojów, poprzez 

maksymalne ograniczenie miejsc, w których mogłyby się rozwijać, zatem nie ma potrzeby 

stosowania dodatków jonów srebra, gdyż działanie preferencyjne jest ważniejsze aniżeli 

zwalczające? Proponowane łóżko posiada kolumny cylindryczne łatwe do dezynfekcji, szczyty 

oraz barierki wytworzone w technologii jednolitego odlewu tworzywowego, o gładkich 

powierzchniach, wszystkie powierzchnie ramy i leża gładkie i łatwe do czyszczenia. Technologia 

jonów srebra wymusza na użytkowniku stosowanie specjalnych środków do dezynfekcji, co w 
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skutkach obciąży dodatkowo Zamawiającego kosztami. Stosowanie standardowych środków 

niszczy jony srebra. Tym samym prosimy Zamawiającego o odstąpienie dostarczenia certyfikatów 

potwierdzających antybakteryjność lakieru i tworzywa. 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

20. Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych przez 

autoryzowanego dystrybutora w języku polskim? Każdy producent sprzętu medycznego tworzy 

jedynie materiały marketingowe, reklamowe. Nie ma możliwości, aby zawierały wszystkie 

informacje umieszczone w SIWZ. Wymóg taki jest nieuzasadniony. 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 

Dotyczy zał. nr 5 – zadanie 1 

Z uwagi na fakt, że głowica stanowiąca przedmiot postępowania, samodzielnie, nie jest wyrobem 

medycznym prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu zapisu: Certyfikat CE, deklaracja 

zgodności. 

Odpowiedź. Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie w sytuacji, gdy oferta dotyczy wyrobów, które 

nie muszą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa posiadać deklaracji zgodności, certyfikatu 

CE lub innych. W takim wypadku należy wpisać w ofercie: ,,nie dotyczy”. 

Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


