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Kraków, data 19 lipca 2019 r. 

 
Dotyczy:  Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. 

Znak postępowania A.I.271-11/19. 

 
 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 oraz 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań 

w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

ZESTAW 1: 

 

Pytanie: 
Prosimy o załączenie załącznika „Opis przedmiotu zamówienie (część 1 zamówienia)” w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekazał Wykonawcy wersję edytowalną dokumentu. 

 

Pytanie: 

Prosimy o informację, czy do miejsca montażu paneli nadłóżkowych będą doprowadzone media gazowe i 

elektryczne niezbędne do podłączenia panelu? 

Odpowiedź:  

Media będą doprowadzone zgodnie z projektem. 

 

Pytanie: 

Prosimy o informację, jaki jest rodzaj ścian w miejscu montażu paneli i potwierdzenie, że nośność ścian  jest 

wystarczająca do zamocowania paneli. 

Odpowiedź:  

W miejscu montażu paneli ściany są murowane gr. 12 cm z cegły. 

 

Pytanie: 

Jeżeli nośność ścian jest nie wystarczające prosimy o potwierdzenie, że wzmocnienie ścian leży po stronie 

Zamawiający.  

Odpowiedź:  

Nie. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści oświetlenie ogólne 4400lm, 30W, Ra>80, temperatura barwowa 4000K? 

Odpowiedź:  

Tak. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści oświetlenie miejscowe 2200lm, 16W, Ra>80, temperatura barwowa  4000K? 

Odpowiedź:  

Tak. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści panel, którego wysokość ma wymiar: 305mm? 

Odpowiedź:  

Tak. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 
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Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuści panel, którego szerokość jednego kanału instalacyjnego wynosi: 100mm? 

Odpowiedź:  

Tak. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

ZESTAW 2: 

 

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA – LISTWY PRZYŁÓŻKOWE 6 SZT. (PANELE MEDYCZNE)  

 

Pytanie: 
1. Dot. pkt. 3. Prosimy Zamawiającego o akceptację koloru: biel medyczna (RAL 9016), który jest 

powszechnie stosowany w szpitalach i placówkach służby zdrowia. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

2. Dot. pkt. 7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie mocniejszych źródeł światła LED: 

- oświetlenie miejscowe  1 x 8,7W zamiast 1 x 8W 

- oświetlenie ogólne 1 x 14,1W zamiast  1x12W 

Proponowane źródła światła LED pochodzą od renomowanego producenta europejskiego i są dedykowane do 

opraw świetlnych paneli medycznych. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 
3.  Dot. pkt. 19. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie panelu o minimalnie większej głębokości (bez 

szyn sprzętowych) 84,6 mm zamiast 80 mm. Różnica taka jest niezauważalna. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 
4. Dot. pkt.21. Prosimy Zamawiającego o zwiększenie maksymalnej wysokości panelu do 350 mm. Jeśli 

panel ma składać się z 4 : (zapis w punkcie nr 8) o szerokości  max. 130 mm każdy (zapis w punkcie 22), to 

łączna maksymalna wysokość kanałów instalacyjnych  znacznie przewyższy wysokość wymaganą.  

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 
5. Dot. pkt.23. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wszystkich gniazd elektrycznych 230V/16A w 

modułach 45x45 mm znanego renomowanego producenta europejskiego, zamiast w modułach 60x60 mm, które 

są sporadycznie stosowane.  Przy tak dużej ilości gniazd  gniazda o mniejszych modułach 45x45 poprawią 

estetykę panelu i nie będzie miało żadnego wpływu na walory użytkowe sprzętu. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 
6. Dot. pkt.  13. Czy Zamawiający na własny koszt i na własną odpowiedzialność przygotuje zgodnie z 

zaleceniami producenta miejsce montażu paneli poprzez doprowadzenie rurociągów gazów medycznych i 

wszystkich instalacji kablowych wysokonapięciowych i niskonapięciowych? 

Odpowiedź:  

W zakresie objętym projektem media będą doprowadzone na koszt Zamawiającego. 

 

DOTYCZY SIWZ ORAZ PROJEKTU UMOWY W ZAKRESIE CZĘSĆI 1 ZAMÓWIENIA – LISTWY 

PRZYŁÓŻKOWE 6 SZT. (PANELE MEDYCZNE) 

Pytanie: 
1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w zakresie cz. I zamówienia przedmiot postępowania 

obejmuje również montaż i uruchomienie listw przyłóżkowych? W SIWZ jest mowa tylko i wyłącznie o 

dostawie sprzętu, zaś w projekcie umowy przedmiot umowy jest określony bardzo niespójnie (raz mówi się o 

dostawie, w innym miejscu o rozładowaniu i pierwszym uruchomieniu, zaś jeszcze w innym punkcie o 

instalacji i uruchomieniu). Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy.  

   Odpowiedź:  
Przedmiot postępowania obejmuje również instalację i uruchomienie listwy przyłóżkowej. Zamawiający 

modyfikuje zapis w § 2 ust. 1 lit. a) wzoru umowy: 

Dotychczasowy zapis w § 2 ust. 1 lit. a) wzoru umowy: 
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„a) sprzedaży, dostarczenia, rozładowania oraz pierwszego uruchomienia (przekazanie do eksploatacji) 

sprzętu medycznego (zwanego dalej Sprzętem lub Towarem) wraz z kompletem akcesoriów niezbędnych do 

funkcjonowania Sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, który zawiera szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia pn. „Specyfikacja Techniczna obejmująca zestawienie parametrów techniczno-użytkowo-

granicznych oraz warunki gwarancji i serwisu, a także wymagania dodatkowe wobec dostawy”, do siedziby 

Zamawiającego w Krakowie, al. Modrzewiowa 22 (miejsce dostawy).” 

 

Zapis w § 2 ust. 1 lit. a) wzoru umowy po wprowadzonych zmianach: 

„a) sprzedaży, dostarczenia, rozładowania, instalacji oraz pierwszego uruchomienia (przekazanie do 

eksploatacji) sprzętu medycznego (zwanego dalej Sprzętem, Towarem lub Urządzeniem) wraz z kompletem 

akcesoriów niezbędnych do funkcjonowania Sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, który zawiera 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn. „Specyfikacja Techniczna obejmująca zestawienie parametrów 

techniczno użytkowo-granicznych oraz warunki gwarancji i serwisu, a także wymagania dodatkowe wobec 

dostawy”, do siedziby Zamawiającego w Krakowie, al. Modrzewiowa 22 (miejsce dostarczenia sprzętu 

medycznego),” 

 

Pytanie: 
2. Prosimy Zamawiającego o zmianę postanowień umownych oraz SIWZ w taki sposób, aby 

zagwarantować Wykonawcy, że ewentualny montaż, uruchomienie i szkolenie personelu odbędą się w jedynym 

terminie. Utrzymanie wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu w innym terminie niż montaż i 

uruchomienie może doprowadzić do bezzasadnego zawyżenia oferowanej ceny. Panele medyczne są sprzętem 

bardzo prostym konstrukcyjnie i szkolenie z zakresu ich obsługi nie wymaga przeprowadzania 

skomplikowanych, wielogodzinnych szkoleń. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie 

umowy.  

Odpowiedź:  
Termin szkolenia musi zostać uzgodniony z Zamawiającym na 5 dni przed odbyciem szkolenia stąd jego 

organizacja w tym samym czasie, w którym nastąpi instalacja jest możliwa.  

 

Pytanie: 
3. Prosimy o wykreślenie wszystkich postanowień zawartych w projekcie umowy dotyczące zapewnienia 

licencji na korzystanie z oprogramowania służącego do obsługi sprzętu. Panele medyczne nie wymagają 

korzystanie z oprogramowania, więc postanowienia odnoszące się do licencji są bezprzedmiotowe. W 

szczególności prosimy o wykreślenie postanowienia zawartego w § 3 ust. 2 pkt k).  

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmiany do umowy. 

 

Zamawiający modyfikuje wzór umowy poprzez wykreślenie z § 2 ust. 1 lit. d) o treści: 

„d) udzielenia lub pozyskania dla Zamawiającego nieograniczonej w czasie i miejscu licencji na korzystanie z 

oprogramowania służącego do korzystania ze Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,” 

 

Dotychczasowy punkt e) o treści „wykonanie pozostałych zobowiązań opisanych w niniejszej Umowie”, 

otrzymuje oznaczenie punktu d). 

 

Zamawiający modyfikuje wzór umowy poprzez wykreślenie § 3 ust. 2 pkt k) o treści: 

„k) koszty nieograniczonej w czasie i miejscu licencji na korzystanie z oprogramowania służącego do obsługi 

Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem” 

 

Dotychczasowe oznaczenie literami w § 3 ust. 2 od litery l) do n) otrzymuje oznaczenie kolejno od k) do m). 

 

Zamawiający modyfikuje zapis § 3 ust. 6 umowy. 

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 6 wzoru umowy: 

„6. Warunkiem wystawienia faktury jest prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 
1 lit. a – e.”  

 

Brzmienie § 3 ust. 6 wzoru umowy po wprowadzonych zmianach. 

„6. Warunkiem wystawienia faktury jest prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 
1 lit. a – d.”  

 

Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust. 11 wzoru umowy. 

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 11 wzoru umowy 

„Strony zgodnie ustalają, że osoba/y(podmiot) dostarczająca/e Przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego 

jest skutecznie upoważniona do wykonywania wszystkich czynności opisanych w § 2 ust. 1 lit. a)–e)oraz do 

składania oświadczeń woli w Imieniu Wykonawcy oraz przyjmowania wszelkich oświadczeń woli składanych 

przez Zamawiającego a dotyczących umowy, na ryzyko Wykonawcy.” 

 

Brzmienie § 4 ust. 11 wzoru umowy po wprowadzonych zmianach. 

„Strony zgodnie ustalają, że osoba/y(podmiot) dostarczająca/e Przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego 

jest skutecznie upoważniona do wykonywania wszystkich czynności opisanych w § 2 ust. 1 lit. a)–d)oraz do 

składania oświadczeń woli w Imieniu Wykonawcy oraz przyjmowania wszelkich oświadczeń woli składanych 

przez Zamawiającego a dotyczących umowy, na ryzyko Wykonawcy.” 
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Pytanie: 
4. Prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 do 30 dni od otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego 

terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy.  

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie: 
5. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 30.09.2019 r. do 30.10.2019 r. 

Termin realizacji zamówienia przewidziany przez Zamawiającego jest nierealny z uwagi na okres urlopowy 

oraz przerwę produkcyjną producenta (prawie cały miesiąc – sierpień). Oferowany towar jest sprowadzany z 

zagranicy i wykonawca nie jest w stanie zagwarantować realizacji przedmiotu umowy do 30.09.2019 r. z 

przyczyn od niego niezależnych. Zamawiający, wyznaczając termin realizacji zamówienia, powinien także 

wziąć pod uwagę termin trwania postępowania i przewidywany termin rozstrzygnięcia. Prosimy o dokonanie 

stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy.  

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę zapisów umowy. 

 

Zamawiający wprowadza modyfikację treści umowy oraz zapisów SIWZ w następujący sposób: 

 

Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 wzoru umowy: 

„1. Dostawa Sprzętu zostanie zrealizowana do dnia 30 września 2019 r.” 

 

Brzmienie § 4 ust. 1 umowy po wprowadzeniu zmian: 

„1. Dostawa Sprzętu zostanie zrealizowana (zakończona) w terminie do 42 dni od dnia zawarcia umowy.” 

 

Modyfikacji ulega punkt 5.22 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„Wymagany termin wykonania całego zamówienia: do 42 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z § 4 wzoru 

umowy.” 

 

   Pytanie: 
6. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z postanowienia zawartego w § 8 ust. 3 projektu umowy. 

Zastrzeżenie umownego prawa odstąpienia na wypadek nieuzyskania lub cofnięcia dofinansowania jest próbą 

przerzucenia całości ryzyka kontraktowego na Wykonawcę, co jest sprzeczne z zasadą równości stron stosunku 

zobowiązaniowego oraz dobrymi praktykami obrotu gospodarczego. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w 

SIWZ oraz projekcie umowy.  

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie: 
7. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych zawartych w § 

9 projektu umowy, tj.:  

a) w zakresie § 9 ust. 1 pkt a) – z poziomu 1% do poziomu 0,2% za każdy dzień opóźnienia;  

  Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

b) w zakresie § 9 ust. 1 pkt b) – z poziomu 1% do poziomu 0,2% za każdy dzień opóźnienia;  

   Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

c) w zakresie § 9 ust. 1 pkt c) – z poziomu 20% do poziomu 10%;  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 

Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 pkt c) wzoru umowy: 

„c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –w 

wysokości 20 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.” 

Brzmienie § 9 ust. 1 pkt c) wzoru umowy po zmianie: 

„c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –w 

wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.” 

 

d) w zakresie § 9 ust. 1 pkt d) – z poziomu 1% do poziomu 0,2% za każdy dzień opóźnienia;  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

e) w zakresie § 9 ust. 1 pkt e) – z poziomu 100 zł za każdą godzinę opóźnienia do poziomu 0,1% za każdy 

dzień opóźnienia; system godzinowy naliczania kar umownych jest bardzo kontrowersyjny i budzi wątpliwości. 

W jaki sposób Zamawiający zamierza naliczać kary umowne za opóźnienie poza godzinami pracy szpitala (np. 

w porze nocnej)?  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
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Modyfikacji ulega zapis § 9 ust. 1 pkt e) wzoru umowy: 

„e) z tytułu nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z Umowy i 

Oświadczenia Gwarancyjnego-w wysokości 100 złotych, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,” 

Zapis § 9 ust. 1 pkt e) wzoru umowy po wprowadzonych zmianach: 

„e) z tytułu nie przystąpienia do usunięcia awarii, naprawy, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających 

z Umowy i Oświadczenia Gwarancyjnego - w wysokości 100 złotych, za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia,” 

 

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że szpital pracuje 24 godziny na dobę (system stacjonarny udzielania 

świadczeń zdrowotnych).  

 

f) w zakresie § 9 ust. 1 pkt f) – z poziomu 0,3% do poziomu 0,2% za każdy dzień opóźnienia;  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

  

g) w zakresie § 9 ust. 1 pkt g) – z poziomu 5000 zł do poziomu 0,2% za każdy dzień opóźnienia w 

stosunku do ustalonego wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiającego terminu szkolenia. Przewidziana kara 

umowna jest nieadekwatna do wartości przedmiotu zamówienia.  

Przewidziane przez Zamawiającego kary umowne są rażąco wygórowane i stanowią próbę przerzucenia ryzyka 

kontraktowego na Wykonawcę. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie kar 

umownych na poziomie 0,1-0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, zaś w przypadku 

umownego prawa odstąpienia – 10% wartości brutto umowy. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ 

oraz projekcie umowy.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

Zamawiający modyfikuje zapis § 9 ust. 1 pkt g) wzoru umowy: 

„g) w przypadku nie przeprowadzenia szkolenia –w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za 

szkolenie. 

 
Zapis § 9 ust. 1 pkt g) po wprowadzonych zmianach: 

„g) w przypadku nie spełnienia wszystkich warunków szkolenia określonych w § 4 ust. 15 –w wysokości 2000 zł 

za każde takie szkolenie.” 

 

   Pytanie: 
8. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu przewidzianego w § 9 ust. 3 projektu umowy z 5 dni do 15 

dni roboczych. Umożliwienie skorzystania przez Zamawiającego z umownego prawa odstąpienia w przypadku 

opóźnienia w dostawie wynoszącego 5 dni od terminu ustalonego jest rażącą próbą przerzucenia ryzyka 

kontraktowego na Wykonawcę. Opóźnienia w dostawie bardzo często wynikają z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, np. opóźnienia produkcyjne, opóźnienia w transporcie (towar jest sprowadzany z zagranicy). 

Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wykreśla § 9 ust. 3) wzoru umowy o treści: 

„3. W przypadku opóźnienia w dostawie wynoszącego co najmniej 5 dni od terminu ustalonego w § 4 ust. 2 

umowy, Zamawiający potraktuje powyższe jako niewykonanie umowy. Zamawiającemu przysługuje wówczas 

prawo natychmiastowego odstąpienia w całości lub części od umowy z prawem żądania kary umownej, o której 

mowa ust. 1 lit. c). Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie w terminie 7 dni roboczych od 

upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.” 

 

Dotychczasowe ustępy w § 9 od 4 do 6 otrzymują oznaczenie kolejno od 3 do 5. 

 

Pytanie: 
9. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z postanowień zawartych w § 11 projektu umowy. Rozszerzenie 

odpowiedzialności Wykonawcy na zasadę ryzyka jest rażącą próbą przerzucenia ryzyka kontraktowego na 

Wykonawcę i stanowi przejaw wykorzystania przez Zamawiającego pozycji dominującej. Prosimy o dokonanie 

stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę umowy. 

 

Zamawiający wprowadza zmianę do wzoru umowy w § 11 w następujący sposób: 

Dotychczasowe brzmienie § 11 wzoru umowy: 

„§ 11 
1. Wykonawca odpowiada za realizację zobowiązań wynikających z Umowy, na zasadzie ryzyka, w 

szczególności za uszkodzenie lub zniszczenie budynku szpitala powstałe  

w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym z dostawą, wykonaniem prac adaptacyjnych oraz 

instalacją i uruchomieniem Urządzenia, za wyjątkiem przypadków,  

w których uszkodzenie lub zniszczenie budynku szpitala wynikałoby z winy Zamawiającego, działania siły 

wyższej lub winy osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego 

z tytułu naruszenia przez Wykonawcę struktury budynku szpitala, a także instalacji znajdujących się w 
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budynku, skutkujące utratą lub ograniczeniem udzielonej Zamawiającemu przez Generalnego Wykonawcę 

gwarancji na budynek. Przez naruszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Strony rozumieją zarówno 

działanie jak i zaniechanie Wykonawcy. 

3. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Urządzenia podczas realizacji przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko doprowadzić urządzenie do stanu zgodnego z 

opisem przedmiotu zamówienia, a jeżeli nie jest to możliwe dostarczyć na własny koszt Zamawiającego 

nowe, wolne od wad i uszkodzeń Urządzenie, spełniające co najmniej wszystkie wymagane niniejszą 

Umową parametry, w terminie 14 dni roboczych od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego utraty, 

uszkodzenia lub zniszczenia Urządzenia. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do podjęcia na własny 

koszt i ryzyko wszelkich możliwych działań mających na celu zabezpieczenie, utrzymanie we właściwym 

stanie technicznym i ubezpieczenie urządzenia, zapewniając jego kompletność i przydatność do użytku 

zgodnie z przeznaczeniem.” 

 

Brzmienie § 11 umowy po zmianach: 

„§ 11 Wykonawca odpowiada za realizację zobowiązań wynikających z Umowy, na zasadzie ryzyka.” 
 
  Pytanie: 

10. Prosimy Zamawiającego o dokonanie zmiany w § 4 ust. 6 projektu umowy i zagwarantowanie Wykonawcy, 

że protokół odbioru zostanie podpisany przez Zamawiającego w dniu dostawy, montażu i uruchomienia 

przedmiotowej sprzętu, a nie 3 dni od dnia przekazania do eksploatacji. Powyższe postanowienie godzi w 

interesy Wykonawcy, który dokonując dostawy, montażu i instalacji sprzętu, nie ma wpływu na jego 

użytkowanie i przekazuje ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy na Zamawiającego w dniu przekazania do 

eksploatacji. Powyższe postanowienie jest sprzeczne z powszechną praktyką stosowaną w zamówieniach 

publicznych. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie: 
11. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego przewidzianego w 

załączniku nr 2 do projektu umowy – Oświadczenie gwarancyjne (pkt 5 lit. d). Panele medyczne są sprzętem 

przygotowywanym pod konkretne zamówienie, indywidualnie dostosowanym pod konkretne zamówienie. 

Powszechną praktyką jest, że wykonawcy nie dysponują tego typu sprzętem zastępczym. Prosimy o dokonanie 

stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy/załącznikach do umowy. 

  Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 

   Pytanie: 
12. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu przewidzianego w pkt 5 lit. b z 10 dni roboczych do 20 dni 

roboczych przewidzianego w załączniku nr 2 do projektu umowy – Oświadczenie gwarancyjne. Standardowy 

termin realizacji roszczeń gwarancyjnych u producenta to 20 dni roboczych. Panele medyczne są sprzętem 

sprowadzanym z zagranicy, dlatego też termin realizacji roszczeń gwarancyjnych jest znaczącą dłuższy. 

Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy/załącznikach do umowy. 

   Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

 
    Zamawiający wprowadza modyfikcję zapisów SIWZ oraz treści umowy: 

1.Modyfikacji ulega zapis punktu 5.6 SIWZ o treści: 

„Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, montażu, szkolenia oraz pierwszego uruchomienia 

(przekazanie do eksploatacji) sprzętu/urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wraz z 

ewentualnymi pracami adaptacyjnymi. 

Brzmienie punktu 5.6. po zmianach: 

„Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, montażu, szkolenia oraz pierwszego uruchomienia 

(przekazanie do eksploatacji) sprzętu/urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego” 

 

2.Wykreśla się w § 6 ust. 2 zd. 1 wzoru umowy zapisy dotyczące rękojmi. Modyfikacji ulega § 6 ust. 2 

zdanie 1 umowy, o treści: 

„Wykonawca gwarantuje (art. 473 § 1 kc.), że Urządzenie będące przedmiotem umowy najpóźniej w 

ostatnim dniu gwarancji będzie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp. które po upływie 

gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniały zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę 

Sprzętu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu 

pogwarancyjnego Wykonawcy i udziela Zamawiającemu min. ... miesięcznej rękojmi i min. ..................... 

miesięcznej gwarancji jakości na urządzenie, których bieg rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń lub protokołu odbioru przedmiotu umowy z potwierdzeniem usunięcia wad i/lub 

usterek.” 

Brzmienie § 6 ust. 2 zd. 1 umowy po zmianach: 

„Wykonawca gwarantuje (art. 473 § 1 kc.), że Urządzenie będące przedmiotem umowy najpóźniej w 

ostatnim dniu gwarancji będzie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp. które po upływie 

gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniały zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę 

Sprzętu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu 
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pogwarancyjnego Wykonawcy i udziela Zamawiającemu min. ..................... miesięcznej gwarancji jakości 

na urządzenie, których bieg rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub 

protokołu odbioru przedmiotu umowy z potwierdzeniem usunięcia wad i/lub usterek.” 

 

3.Zamawiający wprowadza modyfikację zapisów § 9 ust. 3 wzoru umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy, w następujący sposób: 

        Dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 3 wzoru umowy: 

       „W przypadku dostępu Wykonawcy lub osoby działającej na rzecz Wykonawcy do zbioru danych osobowych          

administrowanych przez Szpital, w związku z realizacją przedmiotowej umowy, zastosowanie ma „Umowa 

powierzenia przetwarzania danych osobowych” stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej Umowy” 

        Brzmienie § 9 ust. 3 umowy po wprowadzonych zmianach: 

        „W przypadku dostępu Wykonawcy lub osoby działającej na rzecz Wykonawcy do zbioru danych osobowych  

administrowanych przez Szpital, w związku z realizacją przedmiotowej umowy, zastosowanie ma niniejsza 

„Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”. 

 
   ZESTAW 3: 

 

Pytanie: 
Dot. Pakiet nr  3 Łóżka do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wieszak kroplówki z regulacją wysokości, w którym dolna 

część jest lakierowana proszkowo a górna wykonana jest ze stali chromowanej? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Dot. Pakiet nr 4 Wózek do przewożenia chorych kolumnowy  

Dotyczy pkt 11. Czy w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza wózek 

wyposażony w jeden szczyt, umieszczony od strony głowy lub nóg?   

Odpowiedź:  

Nie dupuszcza. 

 

ZESTAW 4: 

 

Łóżka do Oddziału Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji 

Pytanie: 
1) Czy Zamawiający przychyli się do prośby i udostępni Opis przedmiotu zamówienia w wersji 

edytowalnej (plik Word)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekazał Wykonawcy wersję edytowalną dokumentu. 

 

Pytanie: 
2) Czy Zamawiający  dopuści łóżko z regulacją wysokości od 41,5cm do 80 cm? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 
3) Czy Zamawiający dopuści leże 4-segmentowe, w tym 3 segmenty ruchome, wypełnione w każdym 

segmencie jednym lekkim panelem tworzywowym , łatwym do utrzymania w czystości i łatwym do 

demontażu? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 
4) Czy Zamawiający dopuści łóżko bez autoregresji segmentu uda, oferowane łóżko posiada autoregresję 

segmentu pleców? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 
5) Czy Zamawiający dopuści łóżko bez blokady szczytów na czas transportu? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 
6) Czy Zamawiający dopuści barierki dwuczęściowe tworzywowe zabezpieczające pacjenta na całej 

długości leża? Barierki opuszczane przy użyciu jednej ręki, wspomagane sprężyną gazową. 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 
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Pytanie: 
7) Czy Zamawiający dopuści panel sterowania który posiada intuicyjne ikony (piktogramy) przycisków 

wskazujące na daną funkcję, ale nie posiada podziału na 3 strefy oznaczone innymi kolorami? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

 

Pytanie: 
8) Czy Zamawiający dopuści panel bez przycisku bezpieczeństwa STOP? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 
9) Czy Zamawiający dopuści łóżko bez systemu  elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w 

wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego 

obciążenia  

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Łóżka do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Pytanie: 
1) Czy Zamawiający dopuści łóżko bez blokady szczytów na czas transportu? Oferowane  łóżko posiada 

szczyty mocowane w gniazdach, uniemożliwiające wypadnięcie samoistne . 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 
2) Czy Zamawiający dopuści łóżko bez nieruchomego szczytu? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 
3) Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji wspartej na dwóch szczelnych kolumnach 

prostokątnych? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 
4) Czy Zamawiający dopuści 4-segmentowe leże wypełnione w każdym segmencie jednym lekkim 

panelem łatwym do demontażu? 

Odpowiedź: 

Nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 
5) Czy Zamawiający dopuści łóżko bez alarmu dźwiękowego niezabezpieczonego hamulca? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 
6) Czy zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 1025mmx2270 mm z możliwością 

przedłużenia o min. 29cm? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 
7) Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości leża w zakresie 42 cm do 67 cm? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 
8) Czy Zamawiający dopuści panel sterowania bez funkcji automatycznego zatrzymania oparcia pleców 

pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku ? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 
9) Czy Zamawiający dopuści panel bez przycisku bezpieczeństwa STOP? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 
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Pytanie: 
10) Czy Zamawiający dopuści łóżko bez systemu  elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w 

wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego 

obciążenia  

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 
11) Czy Zamawiający dopuści wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej, nie w technologii CU+? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 
12) Czy Zamawiający dopuści szafkę z blokadą kółek przy kółkach, zamiast na wysokości blatu głównego? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 
13) Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 87cm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Wózek do przewożenia chorych kolumnowy 

Pytanie: 
14) Czy zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne wózka 2210 mm x 800 mm? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 
15) Czy zamawiający dopuści wymiary  leża  199 cm x 65 cm? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

 Elektryczny wózek prysznicowy 

Pytanie: 

1) Czy Zamawiający dopuści wózek prysznicowy o wymiarach leża 80 cm x195 cm? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

2) Czy Zamawiający dopuści jednosekcyjne leże? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

3) Czy Zamawiający dopuści elektryczne sterowanie nożne wózka, nie za pomocą pilota? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

4) Czy Zamawiający dopuści wózek bez przechylu Trendelenburga? Ten przechył może spowodać 

zachłyśniecie się wodą pacjenta podczas mycia, wózek z tym przechyłem stwarza zatem ryzyko dla pacjenta. 

Oferowany wózek prysznicowy posiada przechył antyTrendelenburga dla szybszego drenażu. 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

ZESTAW 5: 

 

Dotyczy: Część 2 – Łóżka na Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji – 6 szt. 

Pytanie: 

1) Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 420 mm do 840 

mm, gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu 

pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/?  

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie: 

2) Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści regulację elektryczną pozycji Trendelenburga 13o i anty-

Trendelenburga 14o? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

3) Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści leże łóżka 4-sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome; leże wypełnione 

płytami tworzywowymi HPL (łącznie 4 płyty na całe leże); płyty gładkie, łatwo demontowalne, lekkie, 

nadające się do dezynfekcji; płyty zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system 

zatrzaskowy?  

             Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

           Pytanie: 

4) Czy w (pkt. 10 i 11) Zamawiający dopuści funkcję „podwójnej autoregresji” 165 mm (jednoczesna 

autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił 

tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn), niwelującą ryzyko powstawania 

odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo – lędźwiowym, a tym samym pełniącą funkcję 

profilaktyczną przeciwko odleżynom?  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

    Pytanie: 

5) Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści szczyty z blokadą bez graficznej, kolorystycznej informacji 

zablokowane / odblokowane?  

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

    Pytanie: 

6) Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści koła tworzywowe o średnicy 150 mm; centralna oraz kierunkowa 

blokada kół uruchamiana za pomocą jednej dźwigni zlokalizowanej bezpośrednio przy kolach od strony 

nóg (dźwignia dostępna na całej szerokości podstawy - łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie)? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

    Pytanie: 

7) Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści barierki boczne, dzielone, tworzywowe, składane obok ramy leża, 

nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, barierki niezależne od 

siebie z możliwością opuszczenia / odbezpieczenia dowolnej z nich za pomocą klamki dostępnej jedynie 

dla personelu medycznego; system opuszczania barierek bocznych wspomagany sprężynami gazowymi 

umożliwiającymi ciche, lekkie i płynne ruchy wykonywane przez personel medyczny, barierki 

zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, bez konieczności stosowania dodatkowego kompletu 

barierek bocznych opisanych w pkt. 24? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

    Pytanie: 
8) Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w pilot (bez możliwości podświetlenia 

przycisków w celu łatwej obsługi podczas nocy) oraz centralny panelu sterowania dla personelu: regulacja 

kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, 

pozycja antyszokowa, pozycja krzesła kardiologicznego, pozycja CPR, pozycja egzaminacyjna; panel z 

możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz podwieszenia pod półką na pościel; panel 

posiadający czytelne piktogramy w celu bardziej intuicyjnej obsługi? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

    Pytanie: 
9) Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści wyłączniki / blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na 

panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji: 

- regulacji wysokości  

- regulacji części plecowej 

- regulacji części nożnej 

- regulacji funkcji autokontur 
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- regulacji funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?  

Diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach tylko w panelu centralnym dla personelu? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

     Pytanie: 
10) Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa opisanego w pkt. 19? W oferowanym 

łóżku jest możliwość odłączenia (zablokowania) wszystkich funkcji (za wyjątkiem funkcji ratujących 

życie) poprzez selektywną blokadę funkcji w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub 

personelu.   

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

    Pytanie: 
11) Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści łóżko posiadające zabezpieczenie przed nieświadomym 

uruchomieniem funkcji poprzez możliwość selektywnej blokady funkcji elektrycznych na panelu 

sterowniczym dla personelu (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR)? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

    Pytanie: 
12) Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość odłączenia w każdej chwili wszelkich 

regulacji na panelu sterowniczym dla personelu (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR) poprzez 

selektywną blokadę funkcji elektrycznych?  

 

 
(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka) 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

            Pytanie: 
13) Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach? 

 Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka 

 Stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, szafka i szuflada stalowe, lakierowane 

proszkowo 

 Szerokość całkowita: 480 mm 

 Długość całkowita: 400 mm 

 Wysokość całkowita: 880 mm 

 Blat szafki wykonany z tworzywa ABS z pogłębieniem 

 Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w wygodne uchwyty do otwierania  

 Uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady aluminiowe, lakierowane proszkowo  

 Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki 

 Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. 

 Szafka wyposażona w cztery koła o śr. 50 mm, w tym 2 z blokadą 
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  (Zdjęcie poglądowe oferowanej szafki) 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Dotyczy: Część 3 – łóżka do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 8 szt. 

         Pytanie: 

1. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści szczyty odblokowywane za pomocą dwóch przycisków / dźwigni 

zlokalizowanych w dolnej części szczytu? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

 

Pytanie: 

2. Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści barierki dzielone, tworzywowe, poruszające się wraz z segmentem 

oparcia pleców będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu 

nóg pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

3. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści barierki boczne bez zintegrowanych uchwytów na worki urologiczne? 

W oferowanym łóżku po obu stronach leża będą znajdowały się szyny DIN do mocowania wyposażenia 

dodatkowego oraz worków urologicznych i drenażowych, wyposażone w przesuwne uchwyty. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

4. Czy (w pkt. 7 i 8) Zamawiający dopuści barierki boczne wyposażone w wbudowane, zintegrowane wskaźnik 

kątowe pochylenia leża z wykorzystaniem kulki, z wyraźnym zaznaczeniem kąta 30o i 60o dla segmentu 

pleców oraz wskaźnik pochylenia leża z zaznaczeniem kąta 10o i 20o?  

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

5. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści leże o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch szczelnych 

kolumnach o przekroju prostokątnym? Kolumny o przekroju prostokątnym gwarantują wyższą stabilność 

łóżka, niż kolumny cylindryczne. 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

6. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści leże wypełnione czterema odczepianymi, poprzecznymi, 

tworzywowymi płytami HPL z systemem zatrzaskiwania, płyty wyposażone w otwory wentylacyjne, bez 

systemu odprowadzania płynów pod łóżko, płyty z tworzywa przezierne dla promieni RTG?  

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

7. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem 

hamulcowym, system obsługiwany dźwignią od strony nóg pacjenta zlokalizowaną bezpośrednio przy 

kołach, dźwignia hamulca centralnego dostępna od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy (łatwy 

dostęp z trzech stron np. w windzie)? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

8. Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: 

 Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta 

oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, regulację 

wysokości, segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda, bez funkcji autokontur (funkcja autokontur 

realizowana z centralnego panelu sterowania) 

 Centralnego panelu sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi, montowanego na szczycie łóżka 

od strony nóg; panel wyposażony w czytelne piktogramy – rozwiązanie ułatwiające szybkie 

odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji 

 Sterowania nożnego do sterownia wysokości leża, pozycja egzaminacyjna regulowana za pomocą 

jednego przyciksu dostępnego na centralnym panelu sterowania 

 Możliwość ustawienia leża w pozycji mobilizacyjnej za pomocą przycisków służących do regulacji leża 

dostępnych na centralnym panelu sterowania? 

Odpowiedź:  
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Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

9. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści łóżko posiadające panel wyposażony w czytelne piktogramy – 

rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru 

funkcji? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

10. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści sterowanie nożne regulacji wysokości umożliwiające obsługę łóżka w 

sytuacjach, gdy personel nie chce używać rąk (np. ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku ręką 

powinien je wymienić) oraz regulację pozycji egzaminacyjnej z centralnego panelu sterowania? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

11. Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści łóżko posiadające cały układ elektryczny o klasie szczelności IPX6? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

12. Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze 

wskaźnikiem stanu naładowania, bez wskaźnika informującego o konieczności wymiany baterii?  

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

13. Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści długość zewnętrzną 2240 mm z możliwością przedłużania o 30 cm?  

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

14. Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 420 mm do 820 

mm gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu pacjenta z łóżka”?   

        Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

15. Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość elektrycznego podniesienia segmentu 

oparcia pleców do kąta 30o – sterowanie za pomocą panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka 

od strony nóg oraz zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych przy pomocy przycisków służących 

do regulacji segmentu oparcia pleców; dodatkowo barierki boczne posiadające wizualny wskaźnik z 

zaznaczeniem kąta 30o dla segmentu oparcia pleców?  

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

16. Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści regulację elektryczną części nożnej w zakresie 40o? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

17. Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści regulację elektryczną funkcji autokontur sterowaną tylko przy 

pomocy panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?  

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

18. Czy (w pkt. 33) Zamawiający dopuści łóżko, w którym przycisk funkcji antyszokowej jest oznaczony 

innym, czytelnym piktogramem, niż pozycja Trendelenburga?  

Odpowiedź:  

Zgodnie SIWZ. 

 

Pytanie: 

19. Czy (w pkt. 36) Zamawiający dopuści zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez 

konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji tylko w sterowaniu w barierkach 

bocznych? 
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Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

20. Czy (w pkt. 37) Zamawiający dopuści łóżko, w którym odłączenie wszelkich regulacji w sterowaniu w 

barierkach bocznych następuje po ok. 60 sekundach nieużywania (konieczność świadomego ponownego 

uruchomienia regulacji)? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

21. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa opisanego w pkt. 38? W oferowanym łóżku 

jest możliwość odłączenia (zablokowania) wszystkich funkcji (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. 

CPR, antyszokowa) poprzez selektywną blokadę funkcji w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta 

lub personelu.   

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

22. Czy (w pkt. 39) Zamawiający dopuści łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania 

pościeli lub podwieszenia pod nią centralnego panelu sterowniczego?   

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

23. Czy Zamawiający odstąpi od parametru opisanego w pkt. 45 i 46? 

 
                 (Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka) 

             Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

24. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach? 

 Szafka przyłóżkowa dwustronna o konstrukcji wykonanej z kształtowników stalowych, blachy 

ocynkowanej oraz płyt HPL, odpornych na wysoką temperaturę, środki dezynfekcyjne oraz wilgoć 

 Szafka wykończona estetycznymi płytami HPL najwyższej jakości z możliwością wyboru kolorów 

przez Zamawiającego 

 Elementy konstrukcyjne szafki wykończone farbą epoksydową, pozostałe komponenty ruchome 

narażone na częste działanie (np. prowadnice, elementy regulacji blatu bocznego) – chromowane 

 Wszystkie elementy szafki zaokrąglone, ergonomiczne, posiadające jak najmniej kątów prostych 

 Dodatkowy blat boczny zintegrowany z korpusem szafki, posiadający możliwość regulacji wysokości 

za pomocą sprężyny gazowej. Sprężyna gazowa i mechanizm regulacji w całości zabudowane, w celu 

uniknięcia kontaktu pacjenta z elementami mechanicznymi szafki 

 Regulacja wysokości dodatkowego blatu, w zakresie: 950 - 1160 mm  

 Dodatkowy blat o wymiarach 620 x 395 mm z możliwością wysunięcia w poziomie o ok. 13 cm w celu 

łatwego pozycjonowania nad łóżkiem lub wózkiem 

 Dodatkowy blat boczny posiadający możliwość pochylenia w zakresie 0 - 600 z co najmniej 4 

pozycjami zablokowania i możliwością ustawienia pod różnym kątem z powyższego zakresu 

 Możliwość obrotu blatu bocznego w poziomie o 360o oraz zastosowania go jako dodatkowej półki nad 

blatem głównym 

 Czoła drzwi i szuflad posiadające wyprofilowane jako jednolity element uchwyty do otwierania (nie 

dopuszcza się uchwytów dokręcanych, wystających poza szufladę i drzwi) 

 Szuflada szafki dwustronna o wysokości 13 cm, osadzona na prowadnicach gwarantujących płynne i 

ciche otwieranie. Prowadnice z pozycjonerem / stoperem szuflady, gwarantującym zatrzymywanie jej 

w odpowiednim miejscu podczas zamykania 
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 Wewnątrz szafki przestrzeń na rzeczy pacjenta podzielona na 2 strefy. Podział wnętrza za pomocą półki 

wykonanej z blachy ocynkowanej, zamocowanej na stałe, wykończonej farbą epoksydową 

 Na zewnątrz szafki w dolnej części 2 niezależne miejsca na butelki z napojami oraz miejsce na 

podręczne rzeczy pacjenta (np. kapcie / gazety) 

 Podstawa szafki wyposażona w krążki odbojowe zabezpieczające szafkę i ściany przed uszkodzeniami 

oraz koła jezdne o średnicy 50 mm – co najmniej 2 koła z hamulcem 

 Wymiary szafki: szerokość całkowita: 650 mm, głębokość całkowita: 400 mm, wysokość do blatu 

głównego: 735 mm 

 

                
  (Zdjęcie poglądowe oferowanej szafki) 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

25. Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu aktywny o poniższych parametrach? 

 Specjalistyczny system przeciwodleżynowy przeznaczony do zastosowań klinicznych oraz stosowania 

jako środek w profilaktyce i leczeniu odleżyn co najmniej do II stopnia włącznie (według EPUAP) u 

pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (ryzyko I stopnia wg. skali Nortona) 

 System wyposażony w zewnętrzną pompę posiadającą możliwość zawieszenia na łóżku pacjenta 

 Materac wyposażony w miękki, wysoce elastyczny, rozciągający się 4 kierunkach higieniczny 

pokrowiec. Pokrowiec materaca o obniżonym współczynniku tarcia, wodoodporny, oddychający, 

antyalergiczny, ognioodporny i nie zawierający lateksu 

 Pokrowiec wyposażony w kryty zamek błyskawiczny, w celu nieprzedostawania się cieczy, 

umieszczony z dala od krawędzi materaca, w celu zapobiegania urazom pacjenta. Pokrowiec łatwy do 

czyszczenia, przystosowany do dezynfekcji standardowymi środkami stosowanymi w jednostkach 

służby zdrowia i przystosowany do prania w pralce 

 Materac wyposażony w paski mocujące go do ramy łóżka oraz wyposażony w antypoślizgowe strefy 

zabezpieczające przed samoczynnym przesuwaniem 

 Pompa materaca posiadająca co najmniej dwa tryby pracy: zmiennociśnieniowy i statyczny 

 System wyposażony w 20 niezależnych - wymiennych komór, ułożonych poprzecznie. Komory o 

wysokiej wytrzymałości: nylonowo – poliuretanowe, zamknięte hermetycznie 

 Wysokość materaca 20 cm. Komory materaca podzielone na dwie części. Dolna część komór o 

wysokości 7 cm pozostająca zawsze w trybie trybie statycznym eliminując ryzyko bezpośredniego 

kontaktu pacjenta z łóżkiem 

 4 pierwsze komory w części głowy statyczne - utrzymujące zawsze stałe ciśnienie, w celu zapewnienia 

komfortu pacjenta 

 Czas napełniania materaca do maksymalnego poziomu ciśnienia: do 30 minut 

 System wyposażony w zawór CPR - szybkie opróżnianie – zawór CPR w górnej części materaca 

umożliwiający opróżnienie w ciągu max: 10 sekund 

 Wizualny i akustyczny alarm niskiego ciśnienia, alarm awarii zasilania i alarm awarii systemu 

 Intuicyjny panel dotykowy, przyjazny w obsłudze. Możliwość blokady funkcji, w celu uniknięcia 

przypadkowego uruchomienia lub zmiany wybranych parametrów przez personel medyczny 

 W przypadku braku zasilania – system powinien utrzymywać napełnienie przez około 6 godzin, w 

zależności od wagi pacjenta i stosowanej terapii 

 TRYB ZMIENNOCIŚNIENIOWY - w tym trybie komory są napełniane naprzemiennie w parach. 

Terapia trwa w cyklach czasowych 10/15/20/25 minut 

 TRYB STATYCZNY - ma zapewnić stały poziom ciśnienia we wszystkich komorach. Funkcja 

ustawiana przez personel, w zależności od potrzeb indywidualnych pacjenta 

 MAKSYMALNA TWARDOŚĆ - w tym trybie materac jest napełniany równomiernie do poziomu 50 

mmHg, maksymalnie przez 30 minut, a następnie zostaną przywrócone automatycznie ustawienia 

pierwotne 

 POZYCJA FOWLERA - możliwość wyboru trybu podczas unoszenia segmentu oparcia pleców łóżka. 

Tryb ma odpowiednio obniżać lub podwyższać ciśnienie w odpowiednich obszarach materaca w 

zależności od kąta uniesienia segmentu oparcia pleców, w celu wyeliminowania ryzyka nadmiernego 

ucisku na tkanki przy pozycji Fowlera, kardiologicznej oraz siedzącej 
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 Materac wyposażony w system niskiej utraty powietrza oraz mikrootwory redukujące nadmiar 

powietrza podczas wtłaczania nowego z zachowaniem funkcji utrzymywania wymaganego ciśnienia. 

Funkcja ma gwarantować utrzymanie świeżości powietrza wewnątrz komór materaca i wspomagać 

zapobieganie powstawania odleżyn 

 Zakres poziomu ciśnienia: 10-50 mmHg 

 Dopuszczalne maksymalne obciążenie materaca – przy zachowaniu pełnej skuteczności: 250 kg 

 Wymiary pompy zasilającej z panelem sterowania: 40 x 26 x 15 cm  

 Waga pompy zasilającej z panelem sterowania: 5 kg 

 Poziom hałasu pompy zasilającej: 25 dB 

 Minimalna moc napełniania: 12 l/min. 

 Stopień i typ ochrony:  klasa I/Typ BF/ IP21 

 2 dodatkowe pokrowce do całego zestawu 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Dotyczy: Część 4 – Wózek do przewożenia chorych kolumnowy – 1 szt. 

Pytanie: 

1. Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne 2100 x 810 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

2. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści wymiary leża 1960 x 655 mm? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

3. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek bez konieczności stosowania 5-tego koła jako koła 

kierunkowego, ze względu na to, że w oferowanym wózku standardowo jedno z czterech kół jest kołem 

kierunkowym? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

4. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści współpracę z ramieniem C na całej długości (za wyjątkiem miejsc 

mocowania kolumn) oraz w pozycji siedzącej? 

Odpowiedź:  

Nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

5. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści składane barierki boczne z tworzywowymi nakładkami, 

jednostopniowe zabezpieczenie opuszczania barierek bocznych jako zabezpieczenie przed ich 

przypadkowym opuszczeniem (dodatkowo barierki wspomagane sprężynami gazowymi w celu 

zabezpieczenia przed ich gwałtownym opadaniem), opuszczanie barierek bocznych do poziomu materaca, 

barierki boczne nie powodują zwiększenia szerokości wózka? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

6. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści wieszak kroplówki z regulacją wysokości, z możliwością 

zamocowania w narożnikach wózka od strony głowy pacjenta, wyposażony w dwa haczyki? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

7. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szczytach od strony głowy w składane pod leże 

uchwyty z mechanizmem samoblokującym do transportu z tworzywowymi nakładkami oraz od strony nóg 

duży, chromowany uchwyt w kształcie pałąka służący do transportu wózka? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 
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8. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w krążki odbojowe w narożnikach wózka oraz 

listwy odbojowe umieszczone na barierkach bocznych? 

 

      
  (Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka) 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 
ZESTAW 6 

 

    DOTYCZY: Część 4/ Wózek do przewożenia chorych kolumnowy (1 sztuka) 

    Pytanie: 
1.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania znacznie lepszy wózek  kolumnowy do przewożenia chorych o 

obciążeniu maksymalnym 350 kg, wyposażony w autonomiczne epoksydowane listwy anty zderzeniowe na 

całej długości leża chroniące również mechanizm barierek . Wymiary zewnętrzne wózka 2082 x 755 mm, 

wymiary leża 1900 x 650. Wózek wyposażony w materac przeciwodleżynowy do II stopnia odleżyn, w 

tworzywową osłonę podwozia z wyprofilowanym miejscem na dwie butle z tlenem oraz rzeczy pacjenta, 

wyposażony w 5 koło oraz uchwyt na kasetę RTG na całej długości leża, w pełni współpracujący z Ramieniem 

C także w pozycji siedzącej, ze wzmacnianymi, wyjmowanymi  szczytami z blokadą, ze stali nierdzewnej? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

DOTYCZY: Część 2/ Łóżka do Oddziału Chirurgii Urazowej Ortopedii i Rehabilitacji (6 sztuk) 

Pytanie: 

1.Czy zamawiający dopuści łózko wyższej klasy niż opisane z barierkami tworzywowymi, dzielonym na całej 

długości łóżka ze sterowaniem funkcji wbudowanym w barierki po obu stronach leża dla personelu oraz po 

wewnętrznej stronie dla pacjenta zamiast często spadającego pilota . Łóżko wyposażone w panel sterujący 

wyposażony lepszą od funkcji STOP selektywną blokadę funkcji poza funkcjami ratującymi życie. Leże bez 

przedłużenia,  wypełnione przeziernym dla promieniowania tworzywem  zdejmowanym do dezynfekcji. 

Barierki i szczyty wykonane z ultra wytrzymałego, antybakteryjnego  tworzywa medycznego 

Wymiary leża 1970 x 860 mm 

Regulacja wysokości 39- 76,2 cm 

Lepszy parametr regulacji segmentu pleców 0- 70 stopni, uda 0-32 stopnie 

Trendelenbura 17 stopni  i antyTrendelnburga 17 stopni 

Łóżko wyposażone w podwójną autoregresję lepszą od opisanej ergoframe  (nie stosowany już nigdzie system 

jednego producenta 

Koła o średnicy 150 mm ułatwiające lepsze manewrowanie łóżka niż przy kołach 125 mm 

Znacznie lepsze obciążenie robocze 250 kg 

Łóżko wyposażone w ramę wyciągową. 

Łózko wyposażone w innej klasy szafkę (nie sprowadzaną z chin) o wymiarach 580 x400 mm i wysokości 945 

mm, wykonaną z lakierowanej proszkowo stali z blatem z tworzywa ABS. Szaflka nie posiada niepraktycznego 

wysuwanego blatu którego stosowanie może spowodować przewrócenie szafki. Szafka dwustronna z szufladą 

dwustronnie wysuwaną, dodatkową przestrzenią na rzeczy pacjenta oraz komorę dwustronną, z obydwu stron 

zamykaną drzwiczkami. Komora wyposażona w dodatkową półkę z dwustronnym wycięciem na butelkę z 

wodą. Szafka wyposażona w dwa koła z blokadą o średnicy 65 mm. Szafka nie wyposażona w uchwyty ze 

stopu miedzi które pod wpływem środków dezynfekcyjnych korodują i pokrywają się patyną? 

Bardzo prosimy o dopuszczenie do postępowania łóżko które przewyższa łóżko opisane 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SIWZ. 

 

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy, Zamawiający - związku 

z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi modyfikacjami - dokonuje zmiany terminu składania 

i otwarcia ofert. 

 

Pkt 16 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

„Oferty należy przesłać nie później niż do dnia 7 sierpnia 2019 r. godz. 11:00. 
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Wykonawca zostanie powiadomiony o złożeniu oferty po terminie, która zostanie zwrócona po upływie 

terminu do wniesienia odwołania. 

 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na „miniPortalu” i  

dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 7 sierpnia 2019 r. godz. 12:00 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 12. 

(…)” 

 

Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 19/07/2019 r. 
 

Załączniki: 

- poprawiony wzór umowy 

- poprawiona umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

 

 

 
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 


