Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn.29.03.2013 r.
WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „dostawa sprzętu medycznego oraz urządzeń: zgrzewarka rotacyjna, akcesoria do
sterylizacji, lampa jednoogniskowa, aparat EKG, kozetki drewniane, deska ortopedyczna, filtry i trójnik
do respiratora, elektrody do baterii EMG.
.”.Znak sprawy ZP-2200-21/13
Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1
Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niŜej:
Dot. pakietu nr 4 Aparat EKG.
Pytanie nr 1
Dot. pkt. 2.1: Czy Zamawiający dopuści aparat z ekranem o przekątnej 4" i wysokiej rozdzielczości?
Oferowany aparat daje wyraźny i kontrastowy podgląd 12 odprowadzeń EKG.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 2
Dot. pkt. 2.3: Czy Zamawiający dopuści aparat wyposaŜony w membranowe przyciski funkcyjne?
Aparat umoŜliwia wykonanie badania za pomocą jednego przycisku. Ponadto klawisze funkcyjne są
wystarczające do wprowadzenia niezbędnych danych pacjenta (płeć, wiek, data urodzenia, identyfikator)
wykorzystywanych przez algorytm interpretacji parametrów EKG, zarówno u dorosłych jak i dzieci.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 3
3. Dot. pkt. 2.15: Czy Zamawiający dopuści aparat o czułościach 5, 10, 20 mm/mV?
Nie oferujemy czułości 2,5 mm/mV, poniewaŜ w takim przypadku otrzymany często staje się trudny do oceny i
interpretacji.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści aparat o czułościach 5, 10, 20 mm/Mv, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 4
4. Czy Zamawiający wymaga szerokiego, rekomendowanego przez amerykańskie i europejskie towarzystwa
kardiologiczne, pasma częstotliwości diagnozowanych sygnałów?
W oferowanym aparacie pasmo częstotliwości mieści się w zakresie: 0,05-300Hz. Parametr ten jest zgodny z
najnowszymi rekomendacjami zwiększającymi pasmo EKG do 250Hz przedstawionymi w 2007 roku w
ACC/AHA/HRS Scientific Statements.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ
Dotyczy Pakietu nr 3 – Lampa zabiegowa – 2 szt.
Pytanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyŜszej jakości diodowa lampę zabiegową, w której natęŜenie
oświetlenia w odległości 50 cm wynosi 50 000 Lux? Zastosowanie przez producenta innowacyjnej technologii
HD-LED sprawia, Ŝe emitowane przez lampę światło o jednolitym wysokim natęŜeniu jest równomiernie
dystrybuowane na całym oświetlanym polu tworząc jednorodny obszar roboczy

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyŜszej jakości diodową lampę zabiegową wyposaŜoną w
moŜliwość regulacji temperatury barwowej w zakresie 3 500°K,4100°K,4700°K? Regulacja temperatury
barwowej pozwala na kaŜdorazowe dostosowanie barwy światła do rodzaju wykonywanego zabiegu i pomaga w
diagnostyce.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści lampę zabiegową wyposaŜoną w moŜliwość regulacji temperatury barwowej
w zakresie 3 500°K,4100°K,4700°K – dot. pkt. 1.9, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyŜszej jakości lampę zabiegową wyposaŜona w wysokowydajne
diody LED o Ŝywotności przekraczającej 40 000 godzin oznaczających 20 lat pracy o bardzo dobrych
parametrach świetlnych (co przekłada się na 8 godzin pracy x 5 dni w tygodniu x 52 tygodnie w roku x 20 lat)?
Oferowany parametr jest w zupełności wystarczający i gwarantuje długotrwałe uŜytkowanie lampy.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści lampę o wymienionych wydajnościach – dot. pkt. 1.10, pozostałe parametry zgodnie
z SIWZ.
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyŜszej jakości diodową lampę zabiegową na ramieniu
przegubowym zapewniającym szeroki obrys pola pracy? Innowacyjny system ramienia przegubowego przy
uŜyciu kierunkowej kompensacji obciąŜenia (DCL) zapewnia łatwość manewrowania i pozycjonowania lampy
niwelując moŜliwość jej dryfowania, a zatem zapewniający stabilne ustawienie czaszy lampy.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści lampę o wymienionych danych – dot. pkt. 1.11, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
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Dotyczy Pakietu nr 5 – Kozetka drewniana – 3 szt.
Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę drewnianą, której konstrukcja wykonana jest z drewna w
kolorze buk naturalny? Oferowany kolor nieznacznie róŜni się od wymaganego i jako parametr estetyczny nie ma
wpływu na funkcjonalność kozetki.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści kozetkę o wymienionych parametrach – dot. pkt 2.3, pozostałe parametry zgodnie z
SIWZ.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę drewnianą o wysokości 76 cm? Oferowany parametr ma
zapewnić wygodę wykonywania zabiegów medycznych i nie wpływa na pogorszenie wartości uŜytkowej.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kozetkę drewnianą o stabilnej i trwałej konstrukcji, w której
jedynymi częściami metalowymi są drobne elementy montaŜowe?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści kozetkę z drobnymi metalowymi elementami montaŜowymi pod warunkiem, Ŝe nie będą
one miały kontaktu z miejscem do leŜenia- dot. pkt.2.2, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Dotyczy Pakietu nr 6 – Deska ortopedyczna – 1 szt.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wraz z deską ortopedyczną poduszek do unieruchomienia głowy i
kręgosłupa szyjnego poszkodowanego wraz z pasami stabilizującymi? Oferowane akcesoria zapewniają
bezpieczeństwo transportu rannego z urazami kręgosłupa i głowy.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści proponowane rozwiązanie- dot. pkt. 2.8, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 13
(Pakiet 3, pkt. 1.7 poz. 1 i 2) Czy Zamawiający dopuści natęŜenie oświetlenia w odległości 80 cm 70 000lux?
RóŜni producenci podają natęŜenie światła w róŜnych odległościach. W naszej lampie moŜemy zadeklarować 70
000lux przy odległości 80 cm, natomiast w zawartych przez Zamawiającego wymaganiach przy odległościach
30 i 100 cm będzie wynosiła ok 100 000 lux i ponad 10 000 lux.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści natęŜenie oświetlenia w odległości 80 cm 70 000lux, pozostałe parametry zgodnie
z SIWZ.
Załącznik nr 1.3
Pakiet nr 3: Lampa zabiegowa:
Pytanie nr 14
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Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt 1.7, Zamawiający dopuści i wymaga lampy z moŜliwością
regulacji natęŜenia światła w zakresie: 50 ÷ 100 % natęŜenia maksymalnego sterowaną regulatorem
umieszczonym na czaszy ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 15
Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt 1.7, Zamawiający dopuści i wymaga lampy o natęŜeniu
światła w odległości 100 cm = 50 000 lux ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 16
Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt 1.9, Zamawiający dopuści lampę o temperaturze barwowej =
4500 K ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 17
Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt 1.10, Zamawiający dopuści lampę o Ŝywotności diod min
40 000 h ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści lampę o ww Ŝywotności, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 18
Czy biorąc pod uwagę zapis z tabeli technicznej pkt 1.11, Zamawiający dopuści lampę w której oprawa
oświetleniowa osadzona jest stabilnie na obrotowym i uchylnym ramieniu o długości 85 cm umoŜliwiającym
zmianę pozycji oprawy w kaŜdej płaszczyźnie ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści lampę o wyŜej opisanej oprawie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 19
Dotyczy załącznik nr 1.4 do SIWZ
Czy Zamawiający dopuści aparat z prędkościami wydruku: 5, 25, 50mm/s?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ
Pytanie nr 20
Dotyczy Formularz oferty, załącznik nr 3 pkt. 2
Wnosimy o skrócenie terminu zapłaty za towar we wskazanym wyŜej miejscu SIWZ, z 60 dni
do terminów zgodnych z zapisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca
2003 r. tj. do 30 dni.
PowyŜszy zapis bowiem w sposób raŜący stoi w sprzeczności z zapisami ww. ustawy, zgodnie z którymi,
właściwym jest maksymalnie 30 dniowy termin płatności: (Art. 5). „JeŜeli strony w umowie przewidziały termin
zapłaty dłuŜszy niŜ 30 dni, wierzyciel moŜe Ŝądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po
spełnieniu swojego świadczenia niepienięŜnego i doręczeniu dłuŜnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty,
ale nie dłuŜszy niŜ do dnia wymagalności świadczenia pienięŜnego”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraŜa zgodę, w związku z czym w umowie zostanie zmieniony termin płatności na 30 dni.
Pytanie nr 21
Dotyczy wzór umowy – załącznik nr 5, §6 ust. 2b)
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w/w punktu na: „z tytułu odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto, określonego w §2 pkt. 1.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę.
Pytanie nr 22
Dotyczy wzór umowy – załącznik nr 5, §6 ust. 2c)
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w/w punktu na: „za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu
umowy – w wysokości 0,2% wartości sprzętu, którego zwłoka dotyczy.”
Obecnie zapisy określające wysokość kar umownych są niewspółmiernie wysokie i nie są w Ŝadnym wypadku
proporcjonalne do stopnia zawinienia strony. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest
zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem
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nie moŜe, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym
nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego.
Przy pozostawieniu zapisów bez zmian dziesięciodniowa zwłoka w dostawie powodowałaby zapłatę kary w
wysokości 50% wartości urządzenia!
Pozostawienie ww. zapisów bez zmian w sposób raŜący naruszałoby więc proporcję pomiędzy stopniem
zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę.
Pytanie nr 23
Dotyczy wzór umowy – załącznik nr 5, §6 ust.2d)
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w/w punktu na: „za zwłokę w usunięciu wad lub braków
stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% wartości urządzenia, którego zwłoka dotyczy, za kaŜdy dzień
zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, przy czym termin ten nie moŜe być krótszy niŜ 21 dni.”
Obecnie zapisy określające wysokość kar umownych są niewspółmiernie wysokie i nie są w Ŝadnym wypadku
proporcjonalne do stopnia zawinienia strony. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest
zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem
nie moŜe, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym
nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego.
Pozostawienie ww. zapisów bez zmian w sposób raŜący naruszałoby więc proporcję pomiędzy stopniem
zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę.
Pytanie nr 24
Dotyczy wzór umowy – załącznik nr 5, §6 ust. 2e)
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w/w punktu na: „za zwłokę w usunięciu usterek w okresie
gwarancyjnym, zgodnie z zapisami warunków gwarancji i serwisu (załącznik nr 1.9 oraz Zestawienie
wymaganych parametrów technicznych – załącznik nr 1.1 do 1.6 do SIWZ) w wysokości 0,2% wartości
uszkodzonego urządzenia za kaŜdy dzień zwłoki..”
Obecnie zapisy określające wysokość kar umownych są niewspółmiernie wysokie i nie są w Ŝadnym wypadku
proporcjonalne do stopnia zawinienia strony. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest
zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem
nie moŜe, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym
nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego.
Pozostawienie ww. zapisów bez zmian w sposób raŜący naruszałoby więc proporcję pomiędzy stopniem
zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę.
Pytanie nr 25
Dotyczy wzór umowy – załącznik nr 5, §6
Zwracamy się z prośbą o dodanie do §6 następującego zapisu: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §2 ust. 1 z tytułu odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Zamawiający.”
W obecnej chwili zapisy dotyczące kar są bardzo restrykcyjne wobec Wykonawcy. Aby zachować równość stron
prosimy o wprowadzenie zapisu jak wyŜej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę.
Pytanie nr 26
Dotyczy wzór umowy – załącznik nr 5, §6, ust. 3 oraz 6
Zwracamy się z prośbą o wydłuŜenie terminu zapłaty kary umownej do 30 dni od dnia doręczenia noty stronie
zobowiązanej.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraŜa zgodę, w związku z czym w umowie zostanie zmieniony termin zapłaty na 30 dni.
Pytanie nr 27
Dotyczy wzór umowy – załącznik nr 5, §6, ust. 7
Zwracamy się z prośbą o dodanie do w/w punktu zapisu: „W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego
zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać
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przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeŜenie umowne wyraŜone w zdaniu poprzedzającym strony
traktują, jako nieistniejące.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę.
Pytanie nr 28
Dotyczy wzór umowy – załącznik nr 5, §6, ust. 8
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w/w zapisów.
Obecnie zapisy określające wysokość kar umownych są niewspółmiernie wysokie i nie są w Ŝadnym wypadku
proporcjonalne do stopnia zawinienia strony. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest
zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem
nie moŜe, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (Sygn. akt V Ca2344/03), prowadzić do niczym
nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego.
Pozostawienie ww. zapisów bez zmian w sposób raŜący naruszałoby więc proporcję pomiędzy stopniem
zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę.
Pytanie nr 29
Dotyczy załączniki nr 1.3 i 1.4 do SIWZ
Czy Zamawiający potwierdza, Ŝe gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego
zuŜycia się (na skutek korzystania z nich przez uŜytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów
zuŜywalnych (eksploatacyjnych), a takŜe wyrobów jednorazowego uŜytku wchodzących w skład przedmiotu
umowy, a w szczególności, Ŝe nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłuŜenia i odnowienia
gwarancji?
Przy odmiennej niŜ wyŜej zaproponowana interpretacji, nie będzie moŜliwe skalkulowanie ceny oferty na
poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest moŜliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały
eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie moŜliwa jest nieograniczona ilość wymian.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, Ŝe potwierdza, Ŝe gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków
naturalnego zuŜycia się (na skutek korzystania z nich przez uŜytkownika) akcesoriów, części i materiałów
/elementów zuŜywalnych (eksploatacyjnych), a takŜe wyrobów jednorazowego uŜytku wchodzących w skład
przedmiotu umowy, a w szczególności, Ŝe nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłuŜenia i
odnowienia gwarancji.
Pytanie nr 30
Dotyczy załączniki nr 1.3 i 1.4 do SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku
naprawy wydłuŜającej się ponad wyznaczony termin?
Obowiązek taki ciąŜący na wykonawcy powoduje, iŜ 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:
Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę, wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 31
pakiet nr 8.
W pozycji nr 2 pakietu Nr 8 wpisana została elektroda czuciowa.
Jakiej elektrody czuciowej Państwo oczekują: paskowej czy obrączkowej(metalowej).
Odpowiedź:
Zamawiający: jako elektrodę czuciową rozumie elektrodę obrączkową.
Pytanie nr 32
Pozycja 1.7 :
Czy Zamawiający dopuści lampę z natęŜeniem oświetlenia 50 000 Luxów w odległości 30cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 33
Pozycja 1.8 :
Czy Zamawiający dopuści lampę o max. średnicy pola oświetlanego 34cm w odległości 100cm?
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Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 34
Pozycja 1.9 :
Czy Zamawiający dopuści lampę ze światłem o temperaturze barwowej 6200 K.?
Odpowiedź: 35
Zamawiający wymaga złoŜenia oferty zgodnie z SIWZ.
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