
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/              /12                              Data:25.06.2012 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: 2526/2012).

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: 

 Paragraf 5 pkt 8 Umowa 
1. Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  cesję  wierzytelności  pieniężnej  wynikającej  z  płatności  ratalnej  na 

podmiot finansujący bez możliwości dalszej odsprzedaży tej wierzytelności?
Ponadto: prosimy o informację, czy Zamawiający  posiada zgodę na czynność prawną mającą na celu zmianę  
wierzyciela

2. Czy Zamawiający sam ubezpieczy przedmioty zamówienia? 
Jeżeli zamawiający sam ubezpieczy przedmiot zamówienia to prosimy o wyjaśnienie w jakim towarzystwie  
ubezpieczeniowym  i w jakim zakresie zostanie wykupiona polisa?

3. Czy Zamawiający dopuszcza wydanie weksla in blanco z własnego wystawienia na zabezpieczenie umowy i 
ustanowienie cesji praw wynikających z polisy ubezpieczenia obejmującej przedmioty zamówienia? 

Paragraf 5 pkt 7 Umowa 
4. Prosimy Zamawiającego o następujące doprecyzowanie w/w paragrafie pkt. 7 w ten sposób, aby napisać kolejne 

zdanie o treści: 
„Poza zastawem, o którym mowa w tym punkcie, przedmiot dostawy nie będzie obciążony  prawami osób trzecich  
oraz nie będzie  przedmiotem żadnego  zabezpieczenia.”

Paragraf 5  Umowa 
5. Prosimy Zamawiającego o udzielenie wyjaśnienia co do intencji pkt. 5. Zgodnie bowiem z treścią paragraf 8 pkt. 2  

wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności pisemnego aneksu. A zatem ustalenie warunków 
wcześniejszej spłaty należności również wymagać będzie aneksu do umowy, czyli de facto zgody Zamawiającego.  
Wskazać należy, że zastosowanie treści art. 585 kc nie może mieć zastosowania, albowiem przepis ten dotyczy  
sprzedaży na raty osobie fizycznej, a taką nie jest Zamawiający z kolei Wykonawca ustalając cenę za przedmiot 
zamówienia oblicza go, przyjmując, że wpłaty będą terminowo następowały, natomiast w przypadku opóźnienia w  
zapłacie konieczne jest umożliwienie postawienia w stan wymagalności wszystkich rat. 
W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o następujące doprecyzowanie zapisów w SIWZ i Umowie 
stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ dotyczących możliwości postawienia w stan wymagalności całości 
niespłaconej kwoty wierzytelności:

 „W przypadku gdy Kupujący będzie zalegał z zapłatą kwoty stanowiącej równowartość 3 rat, wówczas Dostawca 
jest uprawniony do wysłania Kupującemu wezwania do zapłaty i udzielenia dodatkowego terminu na spłatę całego 
wymagalnego w tym okresie zadłużenia w ciągu kolejnych 90 dni, licząc od dnia wysłania wezwania do zapłaty. 
Zamawiający zgadza się i akceptuje, że brak zapłaty całego wymagalnego w tym okresie zadłużenia (raty 
powiększone o odsetki za opóźnienie) w dodatkowym udzielonym przez Dostawcę terminie, skutkować będzie 
powstaniem po stronie Dostawcy prawa do żądania zapłaty całości niespłaconej kwoty wierzytelności w trybie 
natychmiastowym, dodatkowo powiększonej o należne zgodnie niniejszą umową odsetki, liczone od 
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poszczególnych dni wymagalności. 
W sytuacji opisanej powyżej, gdy Dostawca zażąda zapłaty całości niespłaconej kwoty wierzytelności w trybie 
natychmiastowym, kupujący zobowiązany jest do jej zapłaty (doliczając stosowne odsetki za opóźnienie) nie 
później niż w terminie 5 dni od daty otrzymania pisma. 
W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że Kupujący, aby uniknąć sytuacji, w której Dostawca ma prawo do 
żądania zapłaty całości niespłaconej kwoty wierzytelności w trybie natychmiastowym, zobowiązany jest do spłaty 
wszelkich rat, jakie na bieżąco staną się wymagalne w dodatkowym udzielonym przez Dostawcę terminie.”

6. Czy Zamawiający dopuszcza na zabezpieczenie umowy ustanowienie cesji wierzytelności wynikającej z 
kontraktu z NFZ?

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do umowy zapisu dotyczącego  zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy zamieszczonego w SIWZ w rozdziale XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
„1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto 
podanej w ofercie”.
Zapis dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinien być zamieszczony w umowie.

Paragraf 3 pkt. 3  Umowa
8. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dostarczenie  instrukcji  użytkowania  kardiostymulatora  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 17 – Kardiostymulator zewnętrzny- gwarancja i serwis pkt 3

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia zastępczego wyłącznie w przypadku naprawy 
gwarancyjnej trwającej dłużej niż 7 dni roboczych?
Załącznik nr 9 – Respirator transportowy

10. - pkt 26 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją ciśnienia PEEP/CPAP 3-30 cmH2O?
11. - pkt 29 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją czułości wydechowej od 10% do 70%?
12. - pkt 37 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez graficznej prezentacji ciśnienia i przepływu w 

funkcji czasu?
13. - pkt 41  Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez alarmu wysokiej i niskiej częstości oddechowej?
14. - pkt 48 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z ręczną blokadą funkcji dotykowej ekranu – 

zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji?
Dotyczy zapisów SIWZ i wzoru umowy

15. Pytanie 1, dot. punktu VI SIWZ, ppkt. 3 b) Wnosimy o wykreślenie wymogu dołączenia do oferty dokumentu 
potwierdzającego  dokonanie  zgłoszenia  wyrobu  do  Rejestru  Wyrobów  Medycznych  i  Podmiotów 
Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679)  jedynymi  dokumentami 
potwierdzającymi  fakt  dopuszczenia  wyrobu medycznego do  obrotu  i  do używania  są:  deklaracja  zgodności  i 
certyfikat CE (jeżeli dotyczy). W obecnym stanie prawnym fakt dokonania zgłoszenia lub powiadomienia wyrobu 
medycznego w żaden sposób nie ma wpływu na możliwość funkcjonowania wyrobu w obrocie na terenie RP. Z 
tego tez powodu dokumenty te  nie  kwalifikują się  jako wynikające z katalogu dokumentów wymienionych w 
rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2009 r. „w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane”, a w szczególności z katalogu dokumentów  
wymienionych w §5 ww. rozporządzenia. 
Abstrahując  od  powyższej  argumentacji  należy  zauważyć,  że  zgodnie  z  art.  58  ust.3  ustawy  o  wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. dystrybutor i importer mają obowiązek powiadomienia Prezesa Urzędu nie 
później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W 
praktyce oznacza to, że   nawet gdyby Wykonawca chciał dołączyć do oferty zgłoszenie/powiadomienie to może 
takiej możliwości w dniu składania ofert nie posiadać, w sytuacji kiedy do tego dnia nie wprowadził na terytorium 
RP oferowanego urządzenia. Tym samym omawiany zapis oprócz swej sprzeczności z aktualnie obowiązującymi  
przepisami prawa, wprowadza wymóg potencjalnie niemożliwy do spełnienia.
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16. Pytanie 2, dot. punktu IV SIWZ, ppkt. 2 i §4 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający zmodyfikuje ww. zapis wzoru umowy tak, aby otrzymał następujące brzmienie:

„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
niedostarczonego w terminie urządzenia;
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  
0,2% 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”?

17. Pytanie 3, dot. §6 ust. 11 wzoru umowy

Czy Zamawiający zmodyfikuje ww. zapis wzoru umowy tak, aby otrzymał następujące brzmienie:

„Dostawca zobowiązany będzie do wymiany elementu lub podzespołu na nowy, po jego  trzeciej naprawie  
gwarancyjnej, w terminie do 30 dni”?

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje 
racjonalnego  uzasadnienia.  Powszechna  praktyka  postępowania  w  przypadku  częstych  napraw  danej  części,  
modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby 
awarii. 
Wymiana całego urządzenia  na nowe, wydaje  się  być działaniem całkowicie  niewspółmiernym w stosunku do 
zaistniałej  szkody  (wady  podzespołu),  tym  bardziej  biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  przedmiotem  niniejszego 
postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części  
i  podzespołów.  Również  z  finansowego  punktu  widzenia  pozostawienie  ww.  zapisu  w  wersji  niezmienionej 
musiałoby  oznaczać  wielokrotny  wzrost  ryzyka  poniesienia  wysokich  kosztów  przez  wykonawców,  co 
zaskutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne 
także dla Zamawiającego.

18. Pytanie 4, dot. §6 ust. 9 wzoru umowy

Prosimy  o  wykreślenie  zapisu  dotyczącego  czasu  rozpoczęcia  naprawy  w  okresie  pogwarancyjnym.  Serwis 
pogwarancyjny nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

19. Załącznik nr 5  kolumna do intensywnej terapii 

Pkt. 2  Czy w  celu uzyskania lepszego zasięgu i manewrowości kolumny co pociąga za sobą zwiększoną precyzję  
jej ustawienia względem łóżka pacjenta Zamawiający oczekuje aby ramiona dwuczęściowe (przegubowe ) kolumny 
były  różnych  długości  (np.  600mm/900mm  ± 5%)?  Ce  względu  na  fakt,  że  kolumna  taka  opisuje  dwa 
koncentryczne okręgi o różnych promieniach możliwe jest znacznie bardziej precyzyjne ustawienie kolumny do 
żądanej pozycji co stanowi znaczne ułatwienie dla pracy personelu medycznego.

20. Pkt. 3 Czy Zamawiający oczekuje aby kolumna posiadająca  ramiona o  kącie obrotu ramienia kolumny wynoszący  
min 330° był z możliwością jej ustawiania i regulacji o co 12-15°? Rozwiązanie takie powoduje lepsze precyzyjne 
ustawienie  zakresu  obrotu  kolumny w danym pomieszczeniu   pozwalając  na  pełne  wykorzystanie  ruchomości  
ramion .

21. Pkt 5 Czy Zamawiający oczekuje aby zabezpieczenie hamulców mechanicznych, ciernych, zwalnianych sprężonym 
powietrzem w przypadku braku ciśnienia  sprężonego powietrza polegało na  tym, że kolumna pozostanie w takim  
przypadku  w  pozycji  zahamowanej  co  uniemożliwi  przypadkowe  przemieszczenie  głowicy  pod  wpływem 
bezwładności i ciężaru wyposażenia zamontowanego na kolumnie. Konstrukcja hamulców zapewni jednocześnie  
przesunięcie ramion przy użyciu zwiększonej siły  personelu, a stopień  siły blokady będzie regulowany?
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22. Pkt 6 Czy w związku z wyposażeniem jakie ma być montowane na głowicy  kolumny i ilość półek wymagana w 
opisie  ( 3szt) Zamawiający wprowadzi wymóg dostarczenia głowicy kolumny o długości min 1500mm ?  Przy 
wymogu minimalnej wysokości 900mm  głowicy  jak i  jej długości max  1350mm rozmieszczenie wszystkich 
półek jak spowoduje ,że montaż monitorów jaki respiratorów na kolumnie a w przyszłości innego wyposażenia 
będzie  w znacznym stopniu  utrudnione  a  nawet  niemożliwe .  Odległości  między półkami będą  za  małe   do  
postawienia  wyposażenia  najwyższa  półka  będzie  ustawiona  za  wysoko  i  dostęp  do  urządzeń  na  niej  
zamontowanych będzie znacznie utrudniony ( kolumna nie posiada możliwości ruchu pionowego )

23. Czy  w  związku  z  lepszym  manewrowaniem  kolumną  Zamawiający  wymaga  aby   panel  sterujący  kolumna 
znajdował  się  na  froncie  półki   w postaci  ergonomicznego  uchwytu  z  wyraźnie  oznaczonymi   piktogramami 
mówiącymi o wykonywanym ruchu kolumną( zwalnianie poszczególnych hamulców w konkretnych przegubach 
ramion obrotu głowicą kolumny )?

24. Czy ze względów bezpieczeństwa Zamawiający oczekuje aby panel sterujący kolumna zlokalizowany na froncie 
półki nie pełnił roli również szyny na akcesoria?  Wykorzystanie uchwytu sterującego jako szyny sprzętowej może 
spowodować jego uszkodzenie i równocześnie może ograniczyć dostęp do niego co znacznie utrudnia używanie 
kolumny.

25. Czy ze względów bezpieczeństwa ( wyposażenie kolumny i akcesoria montowane na niej) Zamawiający oczekuje  
aby każda z półek  w narożnikach miała zabezpieczenia w postaci półokrągłych nasadek - nie metalowych na 
narożniki(odbojniki) zabezpieczające przed uszkodzeniem półki i zranieniem personelu.

26. W punkcie 6 Zamawiający wymaga „gwarancja instalacji monitorów (2 szt), respiratora, pomp infuzyjnych (min.8  
szt) dowolnego producenta.” W świetle takiego wymogu należy zauważyć, że odległość pomiędzy co najmniej 
dwiema półkami (np. dolną i środkową) musi wynosić min 700mm (ze względu na wysokości oferowanych na  
rynku respiratorów). Prosimy o potwierdzenie, skoro ma być dana przez wytwórcę taka gwarancja, iż Zamawiający 
wymaga aby w kolumnie została utrzymana odległość pomiędzy co najmniej dwoma półkami  równa lub większa 
700mm.

27. W nawiązaniu to tego samego punktu 6: „gwarancja instalacji monitorów (2 szt), respiratora, pomp infuzyjnych  
(min.8 szt) dowolnego producenta.” Warto zauważyć, że dystans pomiędzy pozostałymi półkami nie może być 
mniejszy niż kolejne 700 – 800 mm w celu zmieszczenia – zgodnie z wymogiem – 2 monitorów. W związku z tym 
kalkulacyjnie uzyskujemy wysokość głowicy 1400 – 1500 mm która dopiero zapewni pełną realizację wymogu pkt. 
6 SIWZ. Prosimy więc o dopuszczenie i wymóg wysokości głowicy min 1500mm.
Dotyczy: pakietu nr 3 - Kardiomonitor – 7 szt + Centralna stacja monitorowania, załącznika nr 11 – tabeli 
parametrów technicznych aparatu:

28. Pkt 3: Czy Zamawiający dopuści aparat z rozwiązaniem alternatywnym do opisywanego systemu,
 z monitorem WSXGA, aktywnym, matrycowym, kolorowym wyświetlaczem  LCD TFT 15” 
i rozdzielczość  1280x768?

29. Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy), 
obliczania parametrów natlenowania, obliczania parametrów hemodynamicznych oraz analizą  odcinka QT i QTc ?

30. Pkt 12 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie przy awarii napięcia, monitorowanie przejmuje moduł 
kardiomonitora z własnym wyświetlaczem i czasem pracy do 3h na zasilaniu akumulatorowym?
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31. Pkt 17 Czy Zamawiający dopuści monitor o parametrach opisanych o przekątnej ekranu dotykowego  min. 3,5 
cale?

32. Pkt 29 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z trybem pracy automatycznym – odstępy pomiarowe 1, 2, 2,5, 3, 5, 
10, 15, 20, 30, 45, 60 lub 120 minut?

33. Pkt 35 Czy Zamawiający dopuści system pomiaru i czujniki typu Fast, który ceniony jest za jakości 
i dokładność?

34. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie półek o wymiarach 650x450 mm. Oferowane wymiary nieznacznie 
odbiegają od wymaganych i nie wpływają na funkcjonalność kolumny.

35. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „gniazda nadbudowane” ? 
36. Czy Zamawiający zgodnie z wymogami normy EN 60601-1-2:2007 oraz EN60601-1-8:2007 wymaga wyposażenia 

kolumny w  sygnalizator stanu gazów medycznych, sygnalizujący wizualnie właściwe ciśnienie gazów oraz 
wizualnie i akustycznie ciśnienie niewłaściwe ?
dot. załącznik nr 5 - kolumna do intensywnej terapii

37. Czy Zamawiający wydłuży termin na dostarczenie i montaż kolumn do intensywnej terapii do 9-10 tygodni od dnia  
podpisania  umowy?Oferowane  urządzenia  są  produkowane  pod  konkretne  zamówienie  w  celu  uzyskania  jak 
najlepszego dopasowania do potrzeb Zamawiającego. Istnieje zatem konieczność rozpoczęcia ich produkcji już po 
zakończonym postępowaniu. Prosimy zatem o dopuszczenie terminu realizacji do 9-10 tygodni od daty podpisania  
umowy.

38. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zapewnienia na czas naprawy urządzenia zastępczego i czy w związku z 
tym Zamawiający  zmodyfikuje  odpowiednio  zapisy  w umowie  (§  6,  punkt  5)  oraz  pozostałych  dokumentach 
przetargowych  oraz  wykreśli  zapisy  dotyczące  kar  umownych  w  przypadku  niedostarczenia  urządzenia 
zastępczego?  Produkty montowane na stałe (kolumny) są podłączone do rożnego rodzaju instalacji, wobec czego 
naprawy wykonywane są na miejscu u klienta i nie ma możliwości wstawienia urządzenia zastępczego.

39. Czy  Zamawiający  zrezygnuje  z  wymogu  obowiązkowych  przeglądów  w  okresie  obowiązywania  gwarancji? 
Zgodnie z wytycznymi producenta kolumn pierwszy przegląd należy wykonać  5 lat po pierwszym uruchomieniu 
urządzenia, następnie co rok.

40. Czy  Zamawiający  dopuści   instrukcję  serwisową  w języku  angielskim?  W zagadnieniach  technicznych  język 
angielski  jest  traktowany  jako  język  międzynarodowy  i  renomowani  europejscy  producenci  przygotowują 
dokumentację serwisową wyłącznie po angielsku. Ustawa o języku polskim dopuszcza dokumentację w języku 
obcym do użytku przez personel profesjonalny, a serwis aparatury medycznej może być prowadzony wyłącznie 
przez profesjonalnie przygotowanych specjalistów. 

41. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści umowy § 6, punkt 9 na:
 „  Czas rozpoczęcia  naprawy w okresie  gwarancji  do 2 dni  (z  wyjątkiem przerw świątecznych) od  chwili  jej  
zgłoszenia,  a  w  okresie  pogwarancyjnym w terminie  do   4   dni(z  wyjątkiem przerw świątecznych)  od  chwili  
zgłoszenia awarii.”

42. Czy Zamawiający potwierdzi, że strop w miejscu mocowania kolumn przeniesie poniższe obciążenia:
- 3850 N (obciążenie)
- 3810 Nm (moment siły)?

43. Prosimy o wyjaśnienie jaki jest typ stropu w miejscu mocowania kolumn?
44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż przezstropowy kolumn do intensywnej terapii  i zapewni dostęp do 

przestrzeni znajdującej się nad miejscem mocowania kolumny w celu zainstalownia płyty nadstropowej?
45. Prosimy o wyjaśnienie na jakiej  wysokości  Zamawiający planuje zamontować sufit podwieszany albo zabudowy 

kartonowo gipsowej w miejscach mocowania kolumn?
46. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zainstalowania zaworów  gazów pod stropem?

Tego typu rozwiązanie jest sprzeczne z Polską Normą PN-EN-7396-1 określającą wymagania dla instalacji gazów 
medycznych. Zgodne z tą normą zawory odcinające zasilanie gazowe kolumny w przypadku ewentualnej usterki 
lub w celach serwisowych muszą znajdować  się łatwo dostępnych skrzynkach zaworowych. W razie jakiejkolwiek 
awarii  personel  ma  do  nich  bezzwłoczny dostęp.  Zawory zainstalowane  pod stropem są  trudno dostępne  i  w 
oczywisty sposób nie spełniają wymagań, a jedynie w sposób nieuzasadniony zwiększają cenę kolumny i koszty  
montażu.
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47. Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  montaż  kolumn,   które  według  projektów powinny być  zamontowane  na 
podciągu do stropu obok tego podciągu? Przesunięcie miejsca mocowania kolumn o ok.  50cm nie wpływa w żaden 
sposób na funkcjonalność wcześniej zaprojektowanego stanowiska. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy 
o wyjaśnienia czy Zamawiający potwierdzi możliwość  wiercenia w podciągach otworów montażowych pod kotwy 
mocujące kolumny.

48. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę do intensywnej terapii z przegubami ramion 
wyposażonymi w hamulce pneumatyczne z zabezpieczeniem w przypadku braku ciśnienia gazów? Wymóg 
stawiany w  pkt. 5 tabeli technicznej jest bardzo nietypowym rozwiązaniem i może znacznie ograniczyć możliwość 
złożenia ważnej oferty przetargowej.

49. Czy Zamawiający  dopuści  do  udziału  w postępowaniu  kolumnę  do  intensywnej  terapii  z  konsolą  pionową  o  
wysokości w przedziale: 500mm -1200mm?

50. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę do intensywnej terapii wyposażoną w 4 gniazda 
niskoprądowe oraz 8 gniazd elektrycznych IP44 230V 10A? 

51. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę do intensywnej terapii z 3 półkami o wymiarach  
500 x 400 mm, które spełniają pozostałe wymagania SIWZ?

52. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę do intensywnej terapii z 3 półkami o wymiarach  
600 x 400 mm, które spełniają pozostałe wymagania SIWZ?

53. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę do intensywnej terapii z 3 półkami o wymiarach  
700 x 400 mm, które spełniają pozostałe wymagania SIWZ?

54. Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu kolumnę do intensywnej terapii z gniazdami wbudowanymi 
w  płytę  konsoli  i  zabezpieczonymi  listwą  montażową?  Takie  rozwiązanie  w  przeciwieństwie  do  gniazd 
nabudowanych jest korzystniejsze pod względem łatwiejszego i dokładniejszego mycia oraz dezynfekcji kolumny.  
Jest również powszechnie stosowanym i estetyczniejszym rozwiązaniem.

55. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie wymogu zastosowania w kolumnie gniazd nabudowanych.
56. Prosimy o określenie czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu 

montażu  kolumn  do  intensywnej  terapii,  a  jeżeli  nie,  to  czy  takową  wykona  na  swój  koszt  aby  potwierdzić  
możliwość bezpiecznego zamontowania kolumn do intensywnej terapii oraz czy ją udostępni Wykonawcy?

57. Prosimy o potwierdzenie  przez Zamawiającego,  iż  w przypadku negatywnego wyniku  ekspertyzy budowlanej,  
prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt? 

58. Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania kolumn do intensywnej terapii poprzez zamocowanie płyt 
stropowych montowanymi śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie

59. Prosimy o określenie , czy Zamawiający posiada już zamontowaną płytę stropowa w suficie? 
60. 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. 

61. W związku z  zapisem par.  5  ust.  7  wzoru  umowy prosimy o  odpowiedź,  czy zamawiający wyraża  zgodę  na 
zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze przedstawionym przez Dostawcę.

62. Prosimy  o  odpowiedź,  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  pokrycie  kosztów  sądowych  związanych  z 
ustanowieniem zastawu rejestrowego na rzecz Dostawcy.

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

64. 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?

65. Prosimy o dopuszczenie zmiany konstrukcji formularza ofertowego w zakresie sposobu obliczenia ceny. Ze 
względu na fakt, iż zapłata za realizację zamówienia jest rozłożona na raty, co powoduje powstanie także kosztu 
finansowania, z korzyścią dla Zamawiającego będzie umożliwienie podania tego kosztu oddzielnie od wartości 
sprzętu medycznego, pozwoli to bowiem uniknąć 8% podatku VAT od finansowania. Propozycję zmienionego 
formularza przekazuje w załączeniu.  
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Pakiet III: Kardiomonitory (załącznik nr 11 do SIWZ)Centrala monitorująca:
66.  Ad. 2. Czy Zamawiający dopuści jednostkę główną służącą do   zainstalowania oprogramowania stacji centralnego 

nadzoru o parametrach  zalecanych przez producenta np. HP6005 Pro oraz dodatkową jednostkę główną 
spełniająca Państwa opis z załącznika nr 11?

67. Ad. 10.  Czy Zamawiający dopuści drukarkę laserową HP1606 mającą duplex 
> i moduł sieciowy?

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. Jednocześnie informujemy, że nasza spółka nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie w stosunku 

do Zarządu.

Ad. 2. Zamawiający sam ubezpieczy przedmiot zamówienia. Towarzystwo ubezpieczeniowe zostanie wyłonione w 

drodze przetargu przez brokera. Zamawiający ubezpieczy przedmiot zamówienia w zakresie: od pożaru i innych 

zdarzeń losowych w tym również przepięć i dewastacji, od szkód materialnych od daty dostawy do daty włączenia 

do eksploatacji.

Ad. 3. TAK.

Ad. 4. Takie zdanie jest w projekcie umowy.

Ad. 5. Zamawiający przewiduje spłatę w okresie 60 rat natomiast zapis o aneksowaniu nie wyklucza możliwości 

uzgodnienie pomiędzy stronami wcześniejszej spłaty rat i warunków z tym związanych.

Ad. 6. TAK.

Ad. 7. Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 2 – projekt umowy.

Ad. 8. TAK.

Ad. 9. TAK.

Ad. 10. TAK.

Ad. 11. TAK.

Ad. 12. TAK.

Ad. 13. NIE.

Ad. 14. TAK.

Ad. 15 .NIE wyrażamy zgody.

Ad. 16. NIE.

Ad. 17. NIE.

Ad. 18. NIE.

Ad. 19 .Dopuszczamy takie rozwiązanie.

Ad. 20. Dopuszczamy takie rozwiązanie.

Ad. 21. Dopuszczamy takie rozwiązanie.

Ad. 22. Dopuszczamy długość kolumn od 900 do 1600mm.

Ad. 23. Dopuszczamy takie rozwiązanie.
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Ad. 24. Jeżeli Wykonawca chce zaoferować panel sterujący kolumny zlokalizowany na froncie półki to nie może on 

pełnić roli szyny na akcesoria.

Ad. 25. Dopuszczamy takie rozwiązanie.

Ad. 26 i 27 Zamawiający dopuścił długość kolumn od 900 do 1600mm i nie narzuca zachowania konkretnej 

odległości pomiędzy półkami, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu gwarancji przez Wykonawcę instalacji 

monitorów (2 szt), respiratora, pomp infuzyjnych (min.8 szt) dowolnego producenta.

Ad. 28. TAK.

Ad. 29. TAK.

Ad. 30. TAK.

Ad. 31. TAK.

Ad. 32. TAK.

Ad. 33. TAK.

Ad. 34. TAK.

Ad. 35. W siwz zamawiający określił: „gniazda nabudowane”. 

Ad. 36. Dopuszczamy takie rozwiązanie.

Ad. 37. Wyrażamy zgodę na wydłużenie terminu dostawy kolumn do 9 tygodni z jednoczesnym podtrzymaniem 

wymogu zawartego w pkt.3 załącznika nr.5 tj: „Dostarczenie i montaż mocowań sufitowych dla wszystkich kolumn 

we wcześniejszym terminie wskazanym przez Zamawiającym, w porozumieniu z firmą budowlaną realizującą 

inwestycję. Nie później niż 4 tygodnie od daty podpisania umowy.”

Ad. 38. Zamawiajacy nie wymaga urządzenia zastępczego w przypadku kolumn.

Ad. 39. NIE.

Ad. 40. NIE.

Ad. 41. NIE.

Ad. 42. Obciążenie użytkowe stropu nad salami łózkowymi wynosi 1471N/m2

Ad. 43. Strop prefabrykowany z żelbetowych płyt kanałowych.

Ad. 44. TAK.

Ad. 45. 40cm od powierzchni tynku na stropie z płyt prefabrykowanych.

Ad. 46. Nie rezygnuje z zaworów odcinających kolumnę.

Ad. 47. Nie wyraża zgody na przesunięcie około 50cm mocowania kolumny.

Ad. 48. TAK.

Ad. 49.  NIE.

Ad. 50. NIE.

Ad. 51. NIE.

Ad. 52. NIE.

Ad. 53. TAK.

Ad. 54. TAK.
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Ad. 55. Zamawiający dopuścił gniazda wbudowane w płytę konsoli .(Odpowiedź 54)

Ad. 56. Ekspertyzy nie ma, nie jest potrzebna, ponieważ znana jest wytrzymałość stropu. Płyty prefabrykowane 

kanałowe 1500N/m2.

Ad. 57. Nie.

Ad. 58. TAK.

Ad. 59. NIE.

Ad. 60. NIE.

Ad. 61.TAK.

Ad. 62.NIE.

Ad 63.TAK.

Ad.64.NIE.

Ad. 65.Dopuszczamy możliwość wyodrębnienia kosztu finansowania przy czym należy pamiętać, że ocenie będzie 

podlegać łączna wartość brutto pakietu.

Ad. 66. W przypadku chęci zastosowania 2szt komputerów (1 stacja centralnego nadzoru + 1 komputer dla 

użytkowników)dopuszcza się stację z kartą obsługującą 2 monitory + stację roboczą z 1 monitorem. Ze względu na 

brak dokładnego określenia co zawierać będzie stacja HP6005 Pro (procesor-17 typów, różne konfiguracje dysków, 

pamięci) Zamawiający nie jest w stanie podjąć decyzji. Zamawiający dopuszcza zmianę dysków na 2x1TB (mirror) 

praca 24/7 a w przypadku zastosowania osobnej stacji roboczej  zmiana karty graficznej na obsługującą tylko 2 

monitory.

Ad. 67. Z drukarek firmy HP zamawiający dopuszcza drukarkę HP 3015dn lub modele wyższe posiadające 

parametry co najmniej takie jak wskazana drukarka.

Z poważaniem
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