
 

 

SZP/BS 

                        Warszawa,  24 października 2018r. 

DO:  Wykonawców 
 
OD:   Zamawiającego 
                                                LICZBA STRON: 4 
 
DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę sprzętu medycznego do Centrum 
Medycznego „Żelazna” sp. z o. o., sygn. sprawy 89-W-D-09-2018. 
____________________________________________________________________________________ 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania 
zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 
  
Pytanie 1: 
Dotyczy zakresu 1 pkt. 3: Czy Zamawiający dopuści lampę bez tej funkcji? 
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 

Pytanie 2: 
Dotyczy zakresu 1 pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści źródło światła LED o długości fal od 430 do 490 nm 
(wartość szczytowa 440 – 460 nm)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 

Pytanie 3: 
Dotyczy zakresu 1 pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści hałas < 44 dB(A) mierzony w odległości 1 m? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi. 

Pytanie 4: 
Dotyczy zakresu 1 pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji? W oferowanym przez nas systemie 
do fototerapii dziecko zostaje ułożone na podkładce światłowodowej, która jest umieszczona  
w pokrywie lub gnieździe otulających dziecko. Obszar naświetlający to 25x30 cm. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi. 

Pytanie 5: 
Dotyczy zakresu 1 pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści obszar efektywnego naświetlania z podkładki 
światłowodowej 750cm2? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi. 



 

Pytanie 6: 
Dotyczy zakresu 1 pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści wymiary lampy 16,5 x 21 x 16,5 cm? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 

Pytanie 7: 
Dotyczy zakresu 1 pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści wagę lampy 2,5 kg? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi. 

Pytanie 8: 
Dotyczy zakresu 1 pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści typową żywotność modułu LED 8 000 – 10 000 
godzin? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi. 

Pytanie 9: 
Dotyczy zakresu 1 pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści system do fototerapii z pokrywą lub gniazdem  
na podkładkę światłowodową z możliwością czyszczenia i dezynfekcji środkami czyszczącymi, dostępne 
w dwóch rozmiarach z możliwością dopasowania i pozycjonowania wcześniaków i noworodków.   
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi. 

Pytanie 10: 
Dotyczy zakresu 4 pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z konstrukcją promiennika bez możliwości 
odsuwania/odchylania czy blokowania, usytuowaną pod kątem po stronie panelu sterującego (nie 
zawieszona równolegle nad leżem pacjenta)? Takie rozwiązanie zapewnia  komfort pracy personelu przy 
wykonywaniu procedur intensywnych przy noworodku oraz zapewniająca równomierne nagrzewanie 
powierzchni materacyka. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 

Pytanie 11: 
Dotyczy zakresu 4 pkt.7 Czy Zamawiający dopuści oświetlenie w postaci dwóch lamp oświetlających 
powierzchnię łóżeczka z możliwością regulacji natężenia światła? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 

Pytanie 12: 
Dotyczy zakresu 4 pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści resuscytator kompatybilny z oferowanym 
stanowiskiem do resuscytacji, wbudowany w panel główny składający się z manometrów, 
przepływomierzy oraz mieszalnika (precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane  
za pomocą mieszalnika wbudowanego w panel główny; regulacja wartości ciśnienia gazów 
dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 30 cmH2O; regulowany PIP oraz PEEP)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 

Pytanie 13: 
Dotyczy Załącznika nr 2  Zakres nr 1 i 4, Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny / Okres  gwarancji, 
pkt 2  – Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających 
części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego 
sprzętu,  a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. 



 

Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego,  
a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku  
z powyższym prosimy o dokonanie stosownej modyfikacji treści punktu 2. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi. 

Pytanie 14: 
Dotyczy Załącznika nr 2  -Zakres nr 1 i 4, Warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny / Okres  
gwarancji, pkt 3  – Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną 
za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez 
rozmowę telefoniczną? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi. 

Pytanie 15: 
Dotyczy Załącznika nr 2  - Zakres nr 1 i 4, Ogólne warunki realizacji zamówienia oraz Załącznika nr 7 – 
Projekt umowy, par. 4 ust. 4 
Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu technicznego w zakresie diagnostyki  
i bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw po okresie gwarancji. 
Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż w świetle obowiązujących przepisów, 
regulujących kwestię odpowiedzialności producenta wyrobów medycznych za używanie aparatów, a w 
tym za możliwość wystąpienia incydentów medycznych, wszelkie naprawy i przeglądy okresowe 
urządzeń medycznych powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego 
serwisu. Urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia w Zakresie nr 1 i 4, są urządzeniami, których 
używanie ma szczególny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta. Wykonywanie ich 
napraw wymaga zaawansowanego przeszkolenia.  
Mając na względzie powyższe  zwracamy się  do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu 
przeprowadzenia szkoleń w zakresie wykonywania napraw dostarczonych urządzeń potwierdzone 
certyfikatami.  
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi. 

Pytanie 16: 
Załącznik nr 7 – Projekt umowy, par. 6: W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco 
wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki  
w wykonaniu zamówienia/usunięciu wad. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do 
przyjętego w branży poziomu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi. 

Pytanie 17: 
Dotyczy wzoru umowy §5 pkt 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia urządzenia zastępczego  
w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?  
Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie 
dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie 
oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod 
względem finansowym. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi. 

 
 



 

 
Pytanie 18: 
Dotyczy wzoru umowy §7 
Prosimy o zmianę zapisów dotyczących kar umownych na następujące: 
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Umowy 
w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:  
1. Wykonawca w razie niedostarczenia przedmiotu niniejszej Umowy w terminie, określonym  

w § 4 ust. 1 Umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto 
niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z własnej winy.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z winy Wykonawcy.  

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi. 

Pytanie 19: 
Dotyczy SIWZ – rozdział 5 – warunki udziału w postępowaniu 
Dotyczy pakietu nr 1 
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca przedstawi referencję o wartości 
23 019 986,32 zł w zakresie dostawy, montażu i wdrożenia sprzętu medycznego? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi. 

Pytanie 20: 
Dotyczy Zakresu 1 pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści średni pobór mocy lampy 165 W? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
PREZES ZARZĄDU  
 
Wojciech Puzyna dr  n. med. 


