
   

   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /12                      Data: 15.06.2012 r

Dotyczy:  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego   poniżej  200 000 euro na   dostawę łóżek  i 
sprzętu rehabilitacyjnego do zakupu ze środków PFRON oraz szafek przyłóżkowych na potrzeby „Pro-Medica” w 
Ełku Sp. z o. o. Znak sprawy: 2708/2012

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  (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi 
zmianami ) do Zamawiającego zostały wniesione w terminie na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert  - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert niżej przytoczone pytania: 

Grupa I: Łóżko rehabilitacyjne

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 385-765mm?

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 860x2000mm?

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2205mm?

4. Czy Zamawiający dopuści wymóg na łóżko posiadające dwa punkty podparcia, tj. dwie kolumny cylindryczne 

gwarantujące wysoką stabilność a także łatwą dezynfekcję?

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji z metalu lakierowanego proszkowo, w kolorze białym?

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z prześwitem pomiędzy podstawą łóżka a podłogą 14,5cm?

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużania leża o 15cm?

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z łatwo odejmowanymi szczytami od strony głowy i nóg pacjenta, szczyty alu-

miniowe wypełnione płytą dekoracyjną UNILAM, łatwe w dezynfekcji,  odporne na działanie wysokiej temperatury, 

uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV?

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery aluminiowe poręcze boczne, opuszczane niezależnie od 

siebie poniżej poziomu leża nie zwiększające szerokości łóżka oraz zabezpieczające pacjenta na całej długości leża za-

równo w pozycji  leżącej jak i  siedzącej, barierki  z wyprofilowanymi uchwytami stanowiącymi podpory ułatwiające 

wstawanie lub siadanie?

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych na całej długości leża, które i tak nie zdają egzaminu,  

ponieważ to krążki odbojowe są najbardziej wystającym elementem łóżka?

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w elektryczną, natychmiastową pozycję antyszokową dokonywa-

ną za pomocą dwóch przycisków, co nie wpływa na czas uzyskania odpowiedniego ułożenia łóżka?12. Czy Zamawia-

jący dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym 230kg?
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13. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w jednoczęściowe barierki boczne aluminiowe z  wypełnieniem 

dekoracyjnym, barierki nie służą jako słupek umożliwiający wstawanie? Bezpieczne wstanie pacjenta z łóżka zapewnia 

niska regulacja wysokości leża.

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty montowane na stałe wykonane z ramy aluminiowej wy-

pełnionej płytą dekoracyjną UNILAM w bogatej gamie kolorystycznej, odporne na działanie wysokiej  temperatury, 

uszkodzenia mechaniczne,  chemiczne oraz promieniowanie UV?

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczające materac przed zsuwaniem?

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością zamontowania uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na 

płyny fizjologiczne, jednakże bez możliwości regulacji ustawienia?

17. Czy Zamawiający dopuści materac o poniższym opisie: Materac zapobiegający odleżynom do trzeciego stopnia 

włącznie. Wysoce sprężysta pianka. Twarda pianka na krawędziach zwiększająca komfort pacjenta. Trzy rodzaje pianki 

w okolicy głowy i piet zmniejszające nacisk. Wyprofilowanie w centralnej części dla najlepszej dystrybucji nacisku. Wy-

miary: 2000x900x120mm?

18. Czy Zamawiający wymaga konstrukcji kolumnowej łóżka? Dzięki której użytkownik otrzymuje wiele funkcji:  

wysoką kompaktowość łóżka charakteryzująca się bardzo łatwą dezynfekcją i zwiększoną skutecznością w walce z za-

każeniami szpitalnymi, nowoczesny wygląd , wysokie bezpieczne obciążenie robocze na poziomie 230kg, możliwość 

współpracy z aparatem RTG, wysoka stabilność.

19. Czy Zamawiający dopuści wymóg na łóżko wyposażone w obustronne sterowanie w barierkach bocznych  (dla 

pacjenta i personelu)? 

Grupa III: Szafki przyłóżkowe

20.Czy Zamawiający dopuści  szafkę ,  której korpus oraz boki i  ramki  szuflad wykonane są z blachy stalowej 

lakierowanej proszkowo ? 

21.Czy Zamawiający dopuści szafkę, w której fronty szuflad i blaty wykonane są z płyt dekoracyjnych UNILAM?

22. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w uchwyty metalowe lakierowane proszkowo?

23.Czy  Zamawiający  dopuści  szafkę  składającą  się  z  dwóch  szuflad  wysuwanego  obustronnie  na  prowadnicach 

ślizgowych, które umożliwiają ciche i łatwe wysuwanie i domykanie?

24.Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w szufladę górną z tworzywowym wkładem oraz szufladę dolną z 

przegródkami umożliwiającymi wstawienie butelek?

25.Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronną z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem 

pełnej funkcjonalności, jednakże bez możliwości obracania korpusu?

26. Czy  Zamawiający dopuści  szafkę wyposażoną w blat  boczny z  bezstopniową regulacją  wysokości  za pomocą 

sprężyny gazowej bez dodatkowej aluminiowej obudowy, ale z możliwością regulacji kąta pochylenia?

27. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach 510mm szerokości?
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28. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach 1100mm szerokości przy rozłożonym blacie?

29.Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach: 485mm głębokości?

30.Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości blatu składanego730mm – 1060mm?

31.Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w reling lakierowany zamocowany na bocznej krawędzi szafki do 

powieszenia ręcznika?

32.Czy Zamawiający dopuści szafkę z półką dolną metalową lakierowaną proszkowo na obuwie lub basen?

33.Czy Zamawiający dopuści fronty głównych szuflad w kolorze srebrnym lub białym?

     34. Czy Zamawiający wymaga szafki wyposażonej w mechanizm blokady kół na wyciągnięcie ręki leżącego 

pacjenta? System bezpiecznego blokowania i odblokowania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na 

wysokości blatu górnego szafki) umożliwia przesuwanie i dostęp do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. 

Szafki przyłóżkowe
35.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o korpusie z profili stalowych z ramkami oraz bokami korpusu 
lakierowanymi proszkowo?
36. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w uchwyty chromowane?
37. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z jedną szufladą i jedna szafką zamykaną drzwiczkami?
38.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach: wysokość: 840mm, szerokość: 520mm, szerokość przy 
rozłożonym blacie: 1070mm, z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie: od 800 do 1100mm?
39.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez relingu ochronnego. W oferowanej szafce blat główny i boczny 
mają zaokrąglone krawędzie, zapobiegające wylaniu się płynów oraz zabezpieczające przedmioty przed upadkiem. 
40.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dodatkową półką metalową na buty pod szafką?

Łóżka rehabilitacyjne 
41. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w 
kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie 
do nacisku ciała pacjenta, najbardziej zagęszczone w części środkowej leżą, leże umożliwiające przeprowadzenie 
reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwymi w dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, 
bezpiecznymi dla pacjenta?
42.Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 450 do 850 mm?
43.Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 850 x 2000mm?
44. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1010 mm?
45. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez elastycznych listew odbojowych po bokach leża? Role odbojów pełnią 4 kółka 
odbojowe w narożach.
46.Czy Zamawiający dopuści łóżko o obciążeniu 180 kg?

Dot. Rozdz. V pkt 6.5 SIWZ oraz §1, §2 ust. 2, §3 wzoru umowy

47.Biorąc pod uwagę konieczność dołączenia do oferty podpisanego wzoru umowy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
sprostowanie w ww. punktach wzoru umowy  zapisów odpowiednio dla każdej z GRUP I-III.
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Dot. §4 ust. 1 wzoru umowy

48.Czy Zamawiający zmodyfikuje ww. zapis wzoru umowy tak, aby otrzymał następujące brzmienie:
„Dostawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne:
a) Kara umowna za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie wynosić będzie 0,2% wartości brutto
niedostarczonego w terminie urządzenia;
b) Kara umowna w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Dostawca w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia;
c) 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”?

Dot. §6 ust. 11 wzoru umowy

49. Czy Zamawiający zmodyfikuje ww. zapis wzoru umowy tak, aby otrzymał następujące brzmienie:
„Dostawca zobowiązany będzie w terminie do 30 dni po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespołu  
(elementu)do wymiany elementu lub podzespołu na nowy”

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). 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.

Na podstawie art.  38  ust.  1  i  2   w/w ustawy Prawo zamówień publicznych w 
imieniu „Pro-Medica” w Ełku  Sp. z o. o. odpowiadamy, że:

Ad 1. Nie.
Ad.2. Nie.
Ad 3. Nie.
Ad.4. Tak, dopuścimy łóżko posiadające dwa punkty podparcia, tj. dwie kolumny cylindryczne gwarantujące wysoką 
stabilność a także łatwą dezynfekcję.
Ad.5. Nie.
Ad 6. Tak.
Ad 7. Nie.
Ad 8. Nie.
Ad 9. Tak.
Ad 10. Nie.
Ad 11. Nie.
Ad 12. Nie.
Ad 13.  Nie.
Ad 14. Nie.
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Ad 15. Nie.
Ad 16. Tak.
Ad 17. Tak + pokrowiec z możliwością prania.
Ad 18. Nie.
Ad 19. Tak, dopuścimy łóżko wyposażone w obustronne sterowanie w barierkach bocznych  (dla pacjenta i personelu).
Ad 20. Nie.
Ad 21. Nie.
Ad 22  Nie.
Ad 23. Nie.
Ad 24.  Tak.
Ad 25. Nie.
Ad 26. Nie.
Ad 27. Nie.
Ad 28. Nie.
Ad 29. tak. 
Ad 30. Tak.
Ad 31.Nie.
Ad 32. Tak, ze stali nierdzewnej.
ad 33.Nie.
Ad 34. Nie.
Ad 35. Nie.
Ad 36 Nie.
Ad 37. Nie.
Ad 38. Nie.
Ad 39. Nie.
Ad 40. Tak ze stali nierdzewnej.
Ad 41. Nie.
Ad 42. Nie.
Ad 43. Nie.
Ad 44. Nie.             
Ad 45. Nie.
Ad 46. Nie.
Ad 47. Nie wyrażamy zgody.
Ad 48. Nie wyrażamy zgody.

Zamawiający zamieścił na stronie załącznik nr 1 a – umowa PFRON.

z poważaniem
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