
 
Sejny, dnia 04.04.2019r. 

 

Nr postępowania: 03/ZP/2019 

Dotyczy: dostawy urządzeń medycznych dla SP ZOZ w Sejnach 

 

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.j. z 2018 r. Dz. U. poz. 1986 ze zm.), przedstawia niniejszym 

ostateczne wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości 

Wykonawców. 

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1 – Fotel 

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny z możliwością wyboru koloru 

tapicerki spośród 35 dostępnych kolorów?  

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny o długości całkowitej 

wynoszącej 195cm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny o długości całkowitej bez 

panelu stołu wynoszącej 127cm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny o szerokości siedziska oraz 

oparcia wynoszącej 65cm? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny z miską w kształcie prostokąta 

o pojemności 10l wykonaną ze stali nierdzewnej? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny z regulacją kąta oparcia w 

zakresie od -10˚ do +65˚? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny z regulacją kąta siedziska w 

zakresie od -10˚ do +40˚? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny z regulacją wysokości 

siedziska w zakresie od 65 do 95cm? 

Odpowiedź. Zamawiający nie dopuszcza. 

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczny o dopuszczalnym obciążeniu 

na poziomie 180kg? 

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza. 

 



 
 

10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel do 

zabiegów urologicznych, dwusekcyjny (sekcja oparcia pleców i siedziska), z możliwością 

ustawienia fotela w pozycji leżącej?  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

11. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel do 

zabiegów urologicznych z podporą urologiczną nóg na standardowym zacisku? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na zadawane pytania. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości fotel do 

zabiegów urologicznych oparty na kolumnie pokrytej wysokiej jakości lakierem 

epoksydowanym w kolorze jasnym szarym? 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na zadawane pytania. 

13. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości fotel urologiczny, mobilny, 

przejezdny, z nowoczesnym systemem przejazdu i hamowania, oparty na trzech kółkach ⌀ 

50 mm, dwa kółka z przodu fotela w obudowie, jedno kółko z tyłu fotela. Aktywacja 

dźwigni hamulca powoduje opuszczenie kółka tylnego powodując, że fotel staje się 

mobilny i zwrotny, łatwo się przemieszcza. Dezaktywacja dźwigni powoduje podniesienie 

kółka tylnego a tym samym fotel stoi na gumowych stopkach.  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na zadawane pytania. 

14. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości fotel urologiczny o 

następujących wymiarach: długość całkowita: 1050 mm ( jest to całkowita długość fotela 

bez panelu stołu, fotel nie wymaga stosowania dodatkowego panelu stołu celem uzyskania 

pozycji leżącej), szerokość sekcji oparcia pleców: 860 mm, szerokość siedziska: 400 mm, 

miska prostokątna o wymiarach: 200 x 300 x 30 mm ( wysokość), regulacja kąta oparcia 

pleców w zakresie: 10 - 75°, regulacja kąta siedziska tylko przy uzyskiwaniu pozycji 

Trendelenburga w zakresie do 12°, regulacja wysokości siedziska w zakresie: 520 – 810 

mm, udźwig: do 180 kg.  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na zadawane pytania. 

 



 
15. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni. Opisany wyrób ma 

możliwość wyboru koloru tapicerki, w takim przypadku produkcja następuje po wyborze 

koloru przez Zamawiającego.  

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na zadawane pytania. 

16. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień  

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a, c, d: 

    Strony będą miały prawo żądać kar umownych z następujących tytułów, w następującej 

wysokości: 

a) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień umowy bez zgody 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 

wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy, 

b) w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu urządzenia Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę w wysokości 0,5 % wartości brutto  

części przedmiotu zamówienia dostarczonego z opóźnieniem, za każdy dzień zwłoki, 

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części przedmiotu zamówienia 

dostarczonego z opóźnieniem 

c) w przypadku zwłoki w usuwaniu wad i awarii Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

tytułem kary umownej 0,5 % wartości brutto wadliwej części przedmiotu zamówienia 

za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wady lub awarii, jednak nie więcej niż 10% wartości 

brutto wadliwej części umowy 

 

Odpowiedź. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 

 Dyrektor SP ZOZ w Sejnach 


