
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/              /12                              Data: 25.04.2012 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: 

Załącznik nr 17 – Kardiostymulator zewnętrzny:

1.  załącznik  nr 17  –  kardiostymulator  zewnętrzny,  tabela  parametrów technicznych  –  informacje 

ogólne pkt. 31

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przez Zamawiającego treści pkt. 31 tabeli parametrów 

technicznych „Zestaw do wprowadzania elektrod + elektrody – 5 szt.”

W pkt. 28 – 30 Zamawiający określił rozmiary i ilości materiałów eksploatacyjnych do 

kardiostymulatora zewnętrznego (elektrody, kaniule i introduktory). Prosimy o informację czy w 

związku z zapisami pkt. 31 Zamawiający zamawia większą ilość elektrod oraz zestawów do 

wprowadzania elektrod. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o szczegółowe określenie 

rozmiarów oraz ilości poszczególnych pozycji.

2.   załącznik nr 17 – kardiostymulator zewnętrzny, tabela parametrów technicznych – gwarancja i 

serwis pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia zastępczego wyłącznie w 

przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 7 dni roboczych?

3. projekt umowy § 3 pkt. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji użytkowania kardiostymulatora 
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zewnętrznego bez konieczności dostarczenia instrukcji serwisowej przedmiotu zamówienia?

Instrukcja serwisowa kardiostymulatora zewnętrznego stanowi tajemnicę handlową 

producenta, natomiast instrukcja użytkowania dokładnie opisuje wszelkie informacje związane z 

opisem oraz obsługą aparatu oraz zawiera niezbędne dla użytkownika informacje związane z danymi 

technicznymi, konserwacją i przeglądami okresowymi oraz myciem i dezynfekcją.

 Załącznik nr 14 - Urządzenie do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych – 1 szt.

W pkt 14 wymagacie Państwo uchwytu uniwersalnego na kaczki i baseny, ale w pkt 8 opisując 

ekonomiczną pojemność komory wymagacie jeszcze uchwytu na pojemnik ssaka/miski nerkowate.

4. Prosimy o sprecyzowanie w jakie uchwyty ma być wyposażone urządzenie myjące?

Nadmieniamy, że do wymycia pojemnika ssaka  wewnątrz należy zastosować wysuwaną 

teleskopowo głowicę do mycia. Takowej nie ma w opisie. 

Czy należy przez to  rozumieć,  że jeśli  urządzenie ma być przystosowane do mycia pojemników 

ssaków to równocześnie ma być wyposażone w wysuwaną teleskopowo głowicę?

5. Czy w związku z powyższym wyposażeniem Zamawiajacy dopuści urządzenie o wysokości 1730 

mm?

Załącznik nr 15 – Ssak elektryczny – 3 szt.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o wydajności 18 l/min i podciśnieniu 

maksymalnym 75 kPa wyposażonego w 1 litrowy zbiornik z polsulfonianu z zaworem 

zabezpieczającym przed przepełnieniem? Zbiornik jest odporny na środki dezynfekcyjne i może być 

autoklawowalny nawet w 134 st. C

Załącznik nr 15 – Ssak próżniowy montowany do szyny – 7 szt.

7.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulatora o wydajności 44 l/min?

Załącznik nr 18 – Podnośnik – 1 szt.

8. Czy Zamawiający dopuści podnośnik o pracy ramienia do 1540mm? 

9. Czy Zamawiający dopuści podnośnik o regulacji rozstawu od 717mm? 

10. Czy Zamawiający dopuści podnośnik o ciężarze 70kg?
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11. W wyposażeniu podnośnika prosimy o sprecyzowanie czy powyższe pasy mają służyć do transportu 

podnośnika czy pacjenta w pozycji leżącej?

12. Czy Zamawiający dopuści podnośnik z ramą (uchwytem) do transportowania pacjenta w pozycji 

leżącej?

Aby trasportować pacjenta w pozycji leżącej, należy go umieśćić na sztywnej ramie. Żaden pas w 

ilości 2 szt nie umożliwi transportu pacjenta w pozycji leżacej.

Załącznik nr 24 - Lampa diagnostyczno-zabiegowa mobilna

13. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową wyposażoną w oprawę, ale bez uchwytu okalającego 

całą głowicę? Lampa będzie wyposażona w opisany przez Zamawiającego ergonomiczny uchwyt do 

pozycjonowania lampy.

Nadmienieniamy, że uchwyty na obwodzie oprawy są to tzw, uchwyty brudne stosowane, ale 

wyłacznie w lampach operacyjnych.

14. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barw Ra=89 i 

wgłębności oświetlenia min. 1100 mm?

15. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do projektu umowy zapisu o możliwości postawienia 

zobowiązania wynikającego z umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku opóźnień 

w płatności rat lub zapłaty raty w niepełnej wysokości o okres 30 dni. W razie wyrażenia zgody na 

inny okres prosimy o jego wskazanie. Powyższe nie będzie stanowiło dodatkowego obciążenia dla 

Zamawiającego  w  przypadku  terminowego  realizowania  zobowiązań  przez  Zamawiającego, 

stanowiąc  jednocześnie  dodatkowe  zabezpieczenie  dla  Wykonawcy  skutkujące  obniżeniem ceny 

ofertowej. 

16. Prosimy o udostępnienie aktualnych danych finansowych Zamawiającego.

17. Prosimy o doprecyzowanie (par. 4 ust. 1 wzoru umowy), iż niedostarczenie towaru przez okres do 5  

dni od  dnia  określonego  w  umowie  może  spowodować  natychmiastowe  zerwanie  umowy.  

Zamawiający pisemnie uprzedzi Dostawcę o zamiarze odstąpienia od umowy.

18. Prosimy o zmianę  par. 5 ust.  4 wzoru umowy I nadanie mu następującego brzmienia:  za dzień 

zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy.

19. W związku z zapisem par. 5 ust. 5 wzoru umowy prosimy o odpowiedź, czy zamawiający wyraża 
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zgodę na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze przedstawionym przez Dostawcę.

20. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na pokrycie kosztów sądowych związanych z 

ustanowieniem zastawu rejestrowego na rzecz Dostawcy.

21. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający ustanowi zabezpieczenie do umowy w postaci zastawu 

rejestrowego na przedmiocie umowy. Poniższe przyczyni się do obniżenia ceny oferty oraz 

podniesienia konkurencyjności postępowania.

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastaw rejestrowy na rzecz podmiotu finansującego wykonawcę?

23.  Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający usunie rozbieżności w par. 5 ust. 8 i par 8 ust 1 i 

pozostawieni jeden zapis w brzmieniu par. 8 ust 1.

24. Prosimy  o  odpowiedź  czy  w  przypadku  jeżeli  wewnętrzne  procedury  Wykonawcy  przewidują 

odsetki za  opóźnienie  w  zapłacie  raty  ceny,  w  wysokości  1,5  razy  stopa  odsetek  ustawowych, 

Zamawiający wyrazi na to zgodę?

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, 5 zestawów 6F + 5 elektord CH6

     Ad. 2. Nie.

Ad. 3. Tak.

Ad. 4. Urządzenie ma być wyposażone w uchwyty bądź inne alternatywne rozwiązanie 

umożliwiające mycie i dezynfekcję pojemników ssaka np. wysuwana teleskopowo głowica.

Ad. 5. Tak. 

Ad. 6. Nie.

Ad. 7. Nie.

Ad. 8. Nie.

Ad. 9. Tak.

Ad. 10. Tak.

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179  
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr  000000015229

Kapitał zakładowy  16 850 000,00 PLN  REGON 510996861, NIP 848-16-30-309 
ZARZĄD - Prezes : Andrzej Bujnowski;  Z-ca Prezesa : Janusz Nowakowski;  Członek Zarządu : Janusz Roszkowski



Ad. 11. Tak – pacjenta.

Ad. 12. Tak.

Ad. 13. Tak.

Ad. 14. Nie.

Ad. 15 Nie.

Ad. 16. Zamawiający udostępni na stronie internetowej bilans i rachunek zysków i strat za 2011r.

Ad. 17. Zamawiający zmodyfikował par. 4 ust.1

Ad. 18. Zamawiający zmodyfikował par. 5 ust.4

Ad. 19. Tak.

Ad. 20. Nie.

Ad. 21. Dopuszczamy.

Ad. 22. Tak.

Ad. 23. Zamawiający zmodyfikował par. 8 ust. 1

Ad. 24. Nie.

Z poważaniem
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