
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/   /    /12                                                                          Data: 19.10.2012 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 200 000 euro na dostawę  i montaż mebli medycznych i 
biurowych wraz z  wyposażeniem Oddziału  Anestezjologii i Intensywnej Terapii w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.  (Znak 
postępowania: 4929/2012).

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 (tj - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) do Zamawiającego zostały wniesione przed upływem 
terminu składania ofert niżej przytoczone pytania:
      

1. Czy Zamawiający odstąpi  od   wymogu atestu  PZH i  zamiast  tego  dopuści  wyroby z  certyfikatem ISO 9001:2008 
producenta?

2. Czy dla produktów, które nie są wyrobami medycznymi Zamawiający odstąpi od  wymogu dostarczenia certyfikatu ISO 
producenta dotyczącego produkcji i instalacji systemów medycznych oraz deklaracji zgodności czy wpisu do rejestru 
wyrobów medycznych oraz atestu PZH? Dla produktów, które nie są wyrobami medycznymi certyfikacja producenta w 
tym zakresie nie jest możliwa, a deklaracja zgodności nie może, co więcej, jest to zakazane, zostać wystawiona. Zgodnie 
z definicją zawartą w Dyrektywie 93/42/EEC, wyrób medyczny to:
"Narzędzie, przyrząd, aparat, sprzęt, materiał lub inny artykuł stosowany samodzielnie lub w połączeniu, włączając 
oprogramowanie niezbędne do właściwego stosowania wyrobu, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w 
celu:

 diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób,
 diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazów lub upośledzeń, 
 badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub prowadzenia procesu fizjologicznego, 
 regulacji poczęć, 

który  nie  osiąga  swojego  zasadniczego  zamierzonego  działania  w  ciele  lub  na  ciele  środkami  farmakologicznymi, 
immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być przez nie wspomagane."

Produkty opisane w SIWZ nie są więc wyrobami medycznymi.

          Pakiet I

1/41 Śluza  personelu i pacjentów  OIOM-u

          Poz. 1 Regał listwowy naścienny      

3. Czy Zamawiający dopuści listwy o dług. 1750Mm?

4. Czy regał  ma być  wyposażony w dokładnie  tyle  haczyków żeby pomieścić  opisany sprzęt  (kosze  i  inne),  czy 
inaczej? Prosimy o wyjaśnienie.
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5. Czy Zamawiający dopuści półkę podwójną prętową w formie kosza 1 STE? 

6. Czy Zamawiający dopuści półkę pełną o wymiarach: 600x360x260mm?

Poz. 2 Regał listwowy naścienny

7. Czy Zamawiający dopuści listwę o dług. 1750Mm?

8. Czy regał ma być wyposażony w dokładnie tyle haczyków żeby pomieścić opisany sprzęt (kosze i inne), czy inaczej? 
Prosimy o wyjaśnienie.

9. Czy Zamawiający miał na myśli półkę pełną jako wieszak na obuwie, czy dodatkowo?

10. Czy Zamawiający dopuści wieszak na obuwie o wymiarach: 600x320x270mm ?

11. Czy Zamawiający dopuści półkę o wymiarach: 600x360x260mm ?

Poz.3 Stelaż jezdny podwójny

12. Czy Zamawiający dopuści stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej, z obręczami do mocowania worków z kołnierzem 
gumowym zawijanym na zakładkę, z pokrywami i łyżką pedału wykonanymi z wytrzymałego tworzywa ABS? Gumowy 
kołnierz  gwarantuje  stabilne  zamocowanie  worka  i  jest  całkowicie  przykryty  workiem.  Jest  to  więc  rozwiązanie  
higieniczne. Pokrywa z tworzywa opadająca na kołnierz gumowy jest cicha, bez hałaśliwych elementów metalowych jak  
w przypadku pokrywy ze stali. Dodatkowo pokrywa dostępna jest w 8 kolorach do wyboru, dzięki czemu łatwo można 
sortować odpady posługując się kodem kolorów. Taki stelaż umożliwia stosowanie 2 worków o pojemności od 60 do 120 
l przy założeniu, że obwód worka jest większy od 1150 mm. Zastosowanie stelaża, do którego pasują worki o różnej 
pojemności jest rozwiązaniem praktyczniejszym, bowiem stelaż nie musi być przypisany do jednego miejsca zbiórki  
odpadów i dodatkowo łatwo go dopasować do zmieniających się potrzeb, np. w sytuacji zwiększenia ilości powstających 
odpadów. Stelaż ma wymiary 660 x 485 x 950 mm. 4 kółka obrotowe o średnicy 75 mm, niebrudzące, z elastyczną  
powierzchnią jezdną, 2 z blokadą (brak na zdjęciu). Istnieje tu również możliwość późniejszego wyposażenia stojaka w 
mechanizm spowalniający opadanie pokrywy (rozwiązanie ciche i higieniczne).

1/44  Śluza
Poz. 1 Regał listwowy

13. Czy Zamawiający dopuści półkę podwójną prętową w formie kosza 1 STE? 

14. Czy Zamawiający dopuści półkę pełną o wymiarach: 600x360x260mm?

15. Czy Zamawiający dopuści wieszak na 6 par obuwia o wymiarach: 600x260x180 mm?

16. Czy Zamawiający dopuści wieszak na 6 par obuwia o wymiarach: 600x320x270mm?

17. Czy Zamawiający dopuści półkę pełną o wymiarach: 600x360x260mm?

18. Czy regał ma być wyposażony w dokładnie tyle haczyków żeby pomieścić opisany sprzęt (kosze i inne), czy inaczej? 

Prosimy o wyjaśnienie.

1/45  Brudownik
Poz.3 Wózek do brudnej bielizny

19. Czy Zamawiający dopuści wózek wykonany ze stali nierdzewnej? Parametr wyższy od wymaganego.

20. Czy Zamawiający dopuści wózek z kółkami o średnicy 75mm? Parametr wyższy od wymaganego.

21. Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości 950 mm? 
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1/46  Sala OIOM –u 6 Stanowiskowa
Poz. 2 Regał listwowy naścienny

22. Czy Zamawiający dopuści listwy o dług. 1750Mm?

23. Czy regał ma być wyposażony w dokładnie tyle haczyków żeby pomieścić opisany sprzęt (kosze), czy inaczej? Prosimy 

o wyjaśnienie.

1/43 Łazienka pacjentów
Poz. 1 Stelaż jezdny
1/44  Śluza
Poz. 2 Stelaż jezdny
1/45  Brudownik
Poz. 4 Stelaż jezdny
1/53  Łazienka pacjenta
Poz. 2 Stelaż jezdny

24. Czy Zamawiający dopuści stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej, z obręczą do mocowania worków z kołnierzem 
gumowym zawijanym na zakładkę, z pokrywą i łyżką pedału wykonanymi z wytrzymałego tworzywa ABS? Gumowy 
kołnierz gwarantuje stabilne zamocowanie worka i jest całkowicie przykryty workiem. Jest to więc rozwiązanie 
higieniczne. Pokrywa z tworzywa opadająca na kołnierz gumowy jest cicha, bez hałaśliwych elementów metalowych jak 
w przypadku pokrywy ze stali. Dodatkowo pokrywa dostępna jest w 8 kolorach do wyboru, dzięki czemu łatwo można 
sortować odpady posługując się kodem kolorów. Stelaż wyposażony jest w koła o średnicy 75mm (parametr wyższy od 
wymaganego).Taki stelaż umożliwia stosowanie worków o pojemności od 60 do120 l przy założeniu, że obwód worka 
jest większy od 1150 mm. Zastosowanie stelaża, do którego pasują worki o różnej pojemności jest rozwiązaniem 
praktyczniejszym, bowiem stelaż nie musi być przypisany do jednego miejsca zbiórki odpadów i dodatkowo łatwo go 
dopasować do zmieniających się potrzeb, np. w sytuacji zwiększenia ilości powstających odpadów. Stelaż ma wymiary 
410 x 485 x 950 mm.

25. W odniesieniu do zapisów zawartych w SIWZ w/w  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego j.w.  proszę o zajęcie  stanowiska w  niżej przedstawionych kwestiach: 

Pytanie dotyczy pakiet 1  – meble medyczne 
Proszę o wyjaśnienie zapisu bateria ścienna bezdotykowa łokciowa 
Informuję ze ma rynku nie ma baterii ściennej  bezdotykowej łokciowej natomiast  są baterie ścienne 
bezdotykowe na fotokomórkę lub baterie ścienne łokciowe 
Proszę o wskazanie w których pomieszczeniach mają być łokciowe a w których baterie bezdotykowe. 

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.Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia atestu PZH tylko dla wyrobów niemedycznych.
Ad. 2.Tak, jeżeli chodzi o wysokość.
Ad. 3.TAK.
Ad. 4.TAK.
Ad. 5.Tak.
Ad. 6.TAK.
Ad. 7. TAK
Ad. 8. TAK
Ad. 9.Dodatkowo
Ad. 10.  TAK
Ad. 11. TAK
Ad. 12. TAK
Ad. 13. TAK
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Ad. 14. TAK
Ad. 15.Nie
Ad. 16. TAK
Ad. 17. TAK
Ad. 18. TAK
Ad. 19. TAK
Ad. 20. TAK
Ad. 21. TAK
Ad. 22.Tak, jeżeli chodzi o wysokość.
Ad. 23.Tak.
Ad. 24.Tak.
Ad 25. Zamawiający miał na myśli wyłącznie baterie ścienne łokciowe, we wszystkich wskazanych w specyfikacji miejscach.

                                                                Z poważaniem
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