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wyposaZenie Szpitalnego Oddzialu

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy zdnia29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wieri publicznych fi.t. z
Nr l13,poz.'159 ze zm.), udzielam wyjaSnieri nazadane pytania:

2010 r. Dz. U.

PYTANIE I

Ze wzglqdu na wiqkszq mobilnoi1 kolumny, a co za tym idzie wiqkszy komfort i bezpieczeirstro personelu
zapytujemy czy Zamawiajqcy dopuici aby zaoferowana kolumna anestezjologiczna byla wyposa2ona w
jednoczqiciowe, przegubowe ramiq obrotowe o dlugolci od 950 do I 150?

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy dopuszcza jednoczgSciowe, przegubowe ramie obrotowe o zasiggu poziomym (liczone od gl6wnej
osi obrotu do osi obrotu glowicy) w zakresie od 950 mm do 1 150 mm.

PYTANIE

2

Czy Zamawiajqcy zgodzi siq na zaoferowanie p6lek o rozmiarze 630
odbiega od wymaganego i nie ma wplywu no p1iniejsze u2ytkowanie?

x 480mm, kt6ry to rozmiar

nieznucznie

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE

3

Zamawiajqcy opisal p6lki o noinoici 34 kg z szynami sprzqtowymi. Wedlug naszego wieloletniego
doiwiadczenia wynika, i2 obciqialnoit pdlek powinna wynosit co najmniej 45 kg. Gwarantuje to ustawienie
sprzQtu dowolnego producenta oraz mo2liwoi6 p6iniejszego doposalenia bez obawy o zbyt

niskqnoinoit p6lki.

Ma to r6wnie/ wplyw na bezpieczeristwo pacjenta i personelu. Czy Zamm,ttiajqcy zatem wymaga aby noinoit
p6lki byla wiqksza niz 45 kg?

ODPOWIEDZ
Nie

PYTANIE 4
Ilt pkt. 12 Zammuiajcgy wymaga aby

w okresie gwarancji, w przypadku wystryienia awarii Wykonawca
dostarczyl sprzQt zastQpczy w ciqgu 48 godzin od zgloszenia.
Czy Zamm,viajqcy zrezygnuje z koniecznoSci dostarczenia sprzgtu zastpczego zwaiywszy, 2e kolumny i panele
bqdqce przedmiotem zam6wienia sq urzqdzeniami montowanymi na stale a zainstalowanie sprzqtu zastQpczego
.jest znacznie utrudnione i podraia koszty oferty?
ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy wymaga sprzQtu zastepczego w przypadku naprawy trwaj4cej dluZej niZ 7 dni.
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PYTANIE

5

Zwracamy siq z proiba o doprecyzowanie wymogiw pkt. I l: ,,( ) i serwis poza gwarancyjny zabezpieczajqcy
Kupuiqcego w sprzQt zqstQpczy". Czy Zamawiajqcy mial na myili odplatny serwis pogwarancyJny z
zapewnieniem sprzQtu zastqltczego? Czy mo2e chodzilo o serwis gwarancyjny, w ramach kt1rego Zamawiajqcy
ma miet zapew.niony sprzqt zastqpczy?

ODPOWIEDZ
Zamawiajqcy dopuszcza obie formy serwisowania sprzQtu.

PYTANIE

6

zwiqzku z tym, i2 w iwietle ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. dokumentami dopuszczajqcymi
wyroby do obrotu i uiryania sq obecnie: deklaracja zgodnoici i ew. certyfikat CE notomiast fakt dokonania
zgloszenia lub powiadomienia nie ma iadnego wp$nvu na dopuszczalnoft sprzedaiy danego wyrobu (wymagany
w wielu wypadkach iuz po wprowadzeniu wyrobu na rynek) prosimy zatem o wykreilenie z siwz wymogu
dolqczenia do oferty zgloszenia/powiadomienia Prezesa Urzqdu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, lltyrob6w
medycznych i Produkt1w Biobdjczych (pkt. VII.3.7)?
W

ODPOWIEDZ
Obowi4zek dastarczenia zgloszenia/powiadomienia Prezesa Urzgdu Rejestracji Produkt6w Leczniczych,
Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych zgodnie z ustawq o wyrobach medycznych z dnia 20 maja

2010r.(Dz.U. 10.107.679),niedotyczywyrob6wmedycznychwpisanychdorejestruwyrob6wmedycznychi
podmiot6w odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do uZywania prowadzonego na podstawie
dotychczasowych przepis6w w okresie 12 miesiqcy od dnia wejScia w zycie ustawy zdnia20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U.

10. I

07.679).

W tym przypadku Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia wpisu/zgloszenia do Rejestru Wyrob6w
Medycznych i Podmiot6w odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i uzy.tkowania zgodnie z art. 52,
53, 54 ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. 04.93.896 z dnia20 kwietnia 2004 r.) - nie dotyczy wyrob6w
medycznych naleZ4cych do klasy I i IIa.

PYTANIE

7

i instalacji sprzetu po dokonaniu wyboru
zgodnie z pkt. XVII siwz (ako ie sprzqt medyczny nie posiada dokumentacji

Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na dostsrczenie dokumentacji montaZu

oferty - przed podpisaniem umowy
DTR

a

-

jedynie dokumentacjQ montaiu i instalacji)?

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE 8
W $2 ust. 2 projektu umowy Zammuiajqcy wymqga od Wykonawclw zadeklarowania 24-godzinnego czasu
reakcji serwisu. Zapis powyiszy wymaga od l{ykonatucy podjqcia czynnoici serwisowych w czasie nierealnym
dla oferent1w majqcych siedzibq w miastach znacznie oddalonych od siedziby zamawiajqcego. Ponadto zwracct
uwagq okolicznoic, ii Zammuiajqcy nie podaje przedzial1w godzinowych, w jakich bqdzie upowa2niony do
zglaszania usterek. W takiej sytuacji powiadomienie o wadzie moie nadejit o kaidej porze oraz zobowiq4wat
do pilnej (24 godziny) reakcji wykonawcy.
W zwiqzku z powyiszym zwracamy siq z pytaniem czy Zamawiajqcy zmieni ww. postanowienie SIWZ w ten
spos6b, 2e wydlu2y minimalny deklarowany czas przystryienia do uslugi setwisowej do 48 godzin od zgloszenia.
Tym sposobem nie bqdzie konieczne wskazywanie godzin, w kt6rych mozna zglaszat usterki urzqdzeri, a
wykonawca bqdzie mial wystarczajqcqiloi6 czasu na podjqcie stosownych dzialari.

ODPOWIEDZ
Tak, Zamawiaj4cy wydluZa minimalny deklarowany czas przystqpienia do uslugi serwisowej do 48 godzin od
zgloszenia.

PYTANIE

9

W S2 ust.4

projektu umowy Zamawiajqcy wymaga wymiany sprzQtu na nowy w przypadku dokonania w

r.tkresie

gwarancji 3 napraw uszkodzefi. Czy Zamowiajqcy wyrazi zgodq na zmianqwymog6w $2 ust.4 na: ,,Malcsymalna
liczba napraw gwarancyjnych uprawniajqca do wymiany podzespolu urzqdzenia na nowy - 3 naprawy
uszkodzefi tego.samego podzespolu uniemo2liwiajqce wykorzystanie sprzqtu w pelnym zakresie'

ODPOWIEDZ
Tak

PYTANIE

IO
Czy Zamawiajqcy zmodyfikuje postanowienia $4 ust. L

na

I projektu umowy w ten spos6b, 2e zmieni wysokoit kary
za ka2dy dzieit zwtoki, w przypadku

0,5%t wartoici brutto niezrealizowanego zam6wienia
niezrealizowania zqmdwienia w wymaganym terminie?

umownej
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ODPOWIEDZ
Nie

PYTANIE

II

Czy Zamawiaicgy zmodyfikuje postanowienia $4 ust. 1.3 projektu umowy w ten spos6b, 2e zmieni wysokoit kary

umownei na l0'% wartoici brutto umowy w przypadku odstqpienia od umowy przez Kupujtlcego z przyczyn

okreilonychw $5?

ODPOWIEDZ
Nie

z r.rtj. DYIJIJI(:tOltA
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