
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/                /12                                          Data:18.04.2012 r.

Dotyczy:  na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału  Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.  z płatnością ratalną  (Znak Postępowania: 

1503/2012).

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759 z późniejszymi zmianami) do Zamawiającego zostały wniesione w terminie do 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert niżej przytoczone pytania: 

Pakiet 1, pozycja 6: Kardiomonitor szt.7 (załącznik nr 11 do SIWZ)
1. Ad. 29. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z zakresem pomiarowym częstości oddechu od 0 

do 120 R/min u dorosłych i od 0 do 150 R/min u dzieci i noworodków? Monitory o takich 
parametrach pracują już na oddziale intensywnej terapii Państwa szpitala.

2. Ad. 30. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory o maksymalnym błędem pomiaru częstości 
oddechów +/-2 oddechy na minutę? Monitory o takich parametrach pracują już na oddziale 
intensywnej terapii Państwa szpitala.

3. Ad. 37. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z zakresem pomiarów automatycznych od 1 do 
480 minut bez możliwości programowania dowolnych sekwencji automatycznego pomiaru NIBP o 
różnych długościach czasu repetycji? W oferowanych przez naszą firmę kardiomonitorach istnieje 
dodatkowo możliwość wyzwolenia dodatkowego pomiaru ręcznego bez przerywania cyklu 
pomiarów automatycznych. Monitory posiadające taką funkcję  pracują już na oddziale intensywnej 
terapii Państwa szpitala.

4. Ad. 47. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory posiadające 3 kategorie alarmów parametrów 
fizjologicznych oraz posiadające dodatkowo alarmy parametrów technicznych? Monitory 
posiadające taką funkcję  pracują już na oddziale intensywnej terapii Państwa szpitala.
 Załącznik nr 5: Kolumna do intensywnej terapii 

5. Punkt 5. Czy zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w hamulce 
pneumatyczne? 

6. Punkt 6. Czy zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w konsolę pionową o 
wysokości 1250 mm? 

7. Punkt 6. Czy zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w półki o wymiarach 450 
x 500 mm? 

8. Punkt 6. Czy zamawiający dopuści do postępowania kolumnę wyposażoną w kosze ze stali 
nierdzewnej na akcesoria do powieszenia na szynie? 
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Załącznik nr 24: Lampa diagnostyczno-zabiegowa mobilna 
9.  Punkt 5. Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę o temperaturze barwowej 4350 K? 
10.  Punkt 8. Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę o wgłębności oświetlenia 1200 mm? 
11. Z uwagi na to, że przedmiot zamówienia może być serwisowany jedynie przez autoryzowany serwis 

producenta (wykonawca/producent nie może ponosić odpowiedzialności za naprawy dokonywane 
przez serwis nieupoważniony; ponadto instrukcje serwisowania zawierają dane poufne ) prosimy o 
wyjaśnienie czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia § 3 ust. 3 umowy na:
„3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć instrukcję  obsługi/dokumentację techniczną przedmiotu  
zamówienia w języku polskim.”

12. Wnosimy o zmianę zapisów w §  3 ust. 10 na:

„10. Dostawca oświadcza się, że zapoznał się z warunkami przechowywania sprzętu. Dostawca nie  
ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  powstałe  w  wyniku  złego  przechowywania  sprzętu  przez  
Zamawiającego.”

13. Wnosimy o modyfikację postanowienia  § 4 wzoru umowy w ten sposób, że zmieni zapisy na:

„2. Dostawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne jak poniżej:
1) Karę umowną za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie w wysokości 0,2% wartości brutto
zamówienia;
2) Karę umowną w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Dostawca w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia;
3) Karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady –  
w  wysokości  0,1% wynagrodzenia  brutto  ustalonego  dla  danego  sprzętu  za  każdy  dzień  zwłoki  
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, dostarczenie urządzenia zastępczego zgodnie z § 6  
ust. 5, uważane jest za wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie.”
Postanowienia te są zgodne z zasadą równości stron na gruncie prawa cywilnego, bowiem 
świadczenie określone w wysokości wskazanej przez Zamawiającego jest rażąco wysokie w 
stosunku do straty, jaką mógłby ponieść w razie zaistnienia zwłoki.  Dążenie do wyegzekwowania 
kary umownej w takiej wysokości stanowi nadużycie prawa w rozumieniu art. 5 kodeksu cywilnego i 
jako takie nie korzysta z prawa ochrony. 

14. Z  uwagi  na  fakt,  że  zapłata  należności  nastąpi  w  60  równych  miesięcznych  ratach  wnosimy o 
wykreślenie ze specyfikacji (rozdział III Forma płatności) oraz wzoru umowy (§ 5 ust. 5) zapisów 
dotyczących  możliwości  renegocjacji  ceny  ofertowej  na  korzyść  Zamawiającego  w  przypadku 
wcześniejszej spłaty pełnej należności. Cena na przedmiot zamówienia zostaje ustalona na podstawie 
procedury  przetargu  nieograniczonego,  nie  zaś  negocjacji,  i  jesteśmy  zdania,  że  wystarczająca 
korzyścią  dla  Zamawiającego  będzie  rozłożenie  płatności  na  tak  dużą  liczbę  rat.  Pragniemy 
zauważyć,  że  wyrażając  zgodę na  rozłożenie  płatności  aż  na   60  rat  udzielamy Zamawiającego 
długoterminowego  kredytu,  którego  koszty  musimy  ponieść  sami  jako  dostawca  przedmiotu 
zamówienia.

15.  Czy w przypadku urządzeń montowanych na stałe (np. kolumny sufitowe) Zamawiający odejdzie od 
wymogu  zapewnienia  na  czas  naprawy  urządzenia  zastępczego  (§  6  ust.  5  wzoru  umowy). 
Chcielibyśmy  zauważyć,  że  produkty  montowane  na  stałe  są  podłączone  do  różnego  rodzaju 
instalacji,  wobec  czego  naprawy  wykonywane  są  na  miejscu  u  klienta  i  nie  ma  możliwości 
wstawienia urządzenia zastępczego. 

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w § 6 ust. 9 wzoru umowy na: 
„9. Czas rozpoczęcia naprawy w okresie gwarancji do 48 godzin (z wyjątkiem przerw świątecznych)  
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od chwili  jej  zgłoszenia,  a  w okresie  pogwarancyjnym w terminie do 72 h od chwili  zgłoszenia  
awarii.”

17.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w § 6 ust. 11 wzoru umowy na:
„11. Dostawca zobowiązany będzie w terminie do 30 dni po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego  
samego podzespołu  (elementu)  wynikłej  nie  z  winy  Zamawiającego wymienić  sprzęt  na  nowy  o  
parametrach technicznych nie gorszych niż zawarte w SIWZ.”

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę zamianę wyrażenia „bezpłatne” na „w cenie umowy” i nadanie 
ustępowi 12 następującego brzmienia:  
„12. Dostawca gwarantuje w cenie umowy przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania  
gwarancji z częstotliwością wymaganą przez producenta jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.  
Termin ostatniego przeglądu – w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji”.

Pytania dot. Załącznika nr 6 -   Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym     – 7 szt.:  
19. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości po przedłużeniu 2361 mm?

20. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 433-821 mm?

21. Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego 
poprzez konieczność świadomego podniesienia dźwigni chroniącej?

22. Czy  Zamawiający  dopuści  łóżko  dedykowane  do  intensywnej  opieki  medycznej,  w  którym 
automatyczne  odłączenie  wszelkich  funkcji  regulacyjnych,  które  to  rozwiązanie  powoduje 
konieczność  świadomego  ponownego  uruchomienia  regulacji  następuje  po  60  sekundach 
nieużywania?

23. Czy Zamawiający dopuści łóżko 4 sekcyjne oparte na 2 kolumnach w których ruch realizowany jest 
za pośrednictwem trwałego i całkowicie bezobsługowego mechanizmu śrubowego z wykorzystaniem 
przekładni  ślimakowej  (rozwiązanie  zapewnia  obniżenie  obciążenia  silnika  napędowego,  co 
przekłada  się  na  poziom  zużycia  energii  elektrycznej)?  Konstrukcja  kolumny  wznoszącej  oraz 
szeroki rozstaw punktów stycznych z ramą leża zapewniają wyższą stabilność leża niż rozwiązanie 
opisane w s.i.w.z..

24. Czy w związku z tym,  że opisany w s.i.w.z.  materac ma grubość  ok.  13 cm, czy Zamawiający 
dopuści łózko z barierkami o wysokości 42 cm, które w sposób wystarczający chronią pacjenta przed 
upadkami?

25. Standardowe  materace  zmiennociśnieniowe  pracują  w  oparciu  o  fabrycznie  ustalony  poziom 
ciśnienia,  w konsekwencji  czego nie  mogą automatycznie  dostosowywać się  do indywidualnych 
potrzeb  każdego  pacjenta.  Czy  zamiast  materaca  opisanego  w  s.i.w.z.  Zamawiający  dopuści 
rozwiązanie  lepsze,  polegające  na  zaoferowaniu  dopasowanego  do  łóżka,  aktywnego  materaca 
powietrznego, antyodleżynowego, który wyposażony został  w unikalny system kontroli  ciśnienia, 
nieustannie monitorujący każdą zmianę ułożenia pacjenta i automatycznie dostosowujący ciśnienie w 
komorach  materaca,  zapewniając  tym  samym  najniższy  optymalny  poziom  ciśnienia?  Materac 
posiada  łatwą  do  czyszczenia,  wodoszczelną,  oddychającą,  bakteriostatyczną,  grzybostatyczną  i 
przeciwbakteryjną,  poliuretanową  powłokę,  z  zamkiem  chronionym  przed  zanieczyszczeniami, 
dopuszczalne obciążenie statyczne do 260 kg oraz połączone komory powietrzne co zapobiega ich 
rozsuwaniu. 
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Pakiet 1 :
26. Czy zamawiający wydzieli poniższe pozycje z pakietu 1

            2.Defibrylatory szt 2
           3.Kardiomonitory szt 7 z centralą szt 1
           4.Zestaw do intubacji i wentylacji szt 7
          tworząc oddzielny pakiet z zachowaniem finansowania określonego w SIWZ. Umożliwi to na złożenie

          ofert większej liczbie oferentów co przyczyni się do uzyskania korzystniejszej ceny.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  Prawa zamówień publicznych w imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. 

odpowiadamy, że:

Ad. 1  Tak.

Ad. 2. Tak.

Ad. 3. Tak.

Ad. 4. Tak.

Ad. 5. Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w hamulce pneumatyczne jeżeli nie będzie

           wymagana żadna dodatkowa instalacja, np. sprężonego powietrza.

Ad. 6. Tak.

Ad. 7. Nie.

Ad. 8. Tak.

Ad. 9. Tak.

Ad. 10.Tak.

Ad. 11. Nie.

Ad. 12. Nie.

Ad. 13. Nie.

Ad. 14. Nie.

Ad. 15 Zamawiający odejdzie od wymogu zapewnienia na czas naprawy urządzenia zastępczego w

            przypadku kolumn sufitowych.

Ad. 16  Nie.
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Ad. 17  Tak, wyrażam zgodę na zmianę na: „Dostawca zobowiązany będzie w terminie do 30 dni po

            trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespołu (elementu) wymienić sprzęt na nowy

            o parametrach technicznych nie gorszych niż

            zawarte w SIWZ.”

Ad. 18 Nie.

Ad.19  Tak.

Ad. 20  Tak.

Ad. 21 Tak.

Ad. 22 Tak.

Ad.23  Tak.

Ad. 24  Tak, 42 cm powyżej leża.

Ad. 25  Tak.

Ad  26  Nie.

Z poważaniem
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