
 

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462
NIP 627-16-69-770, REGON  000311450  
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28

Świętochłowice, dnia 6 grudnia 2010 r.

....................................

....................................

....................................

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych, znak sprawy: 
46/ZA/10.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., 
nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach” udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu umowy: 
"W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu kary umowne (...) 
b) w wysokości 3% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część
umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy;
c) w wysokości 1% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część
umowy, za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu awarii" 
zapisem: 
"W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu kary umowne (...) 
b) w wysokości 0,5% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część
umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy;
c) w wysokości 0,2% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część
umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii"? 
0,2% wartości umowy to standardowa kara występująca w większości umów przetargowych 
w przypadku opóźnienia w dostawie. Ponadto w umowach niespotykane są kary za opóźnienie 
godzinne w naprawie a jedynie za opóźnienie dzienne w naprawie. Wymóg 1% wartości umowy 
w przypadku opóźnienia za każdą godzinę w naprawie nie jest zgodny z odsetkami ustawowymi. 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 2:
Pakiet nr 1 Kolposkop- Czy Zamawiający dopuści kolposkop o powiększeniu całkowitym: 3,5x, 
7x, 15x, co jest parametrem lepszym od wymaganego przez Zamawiającego?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza kolposkop o powiększeniu całkowitym: 3,5x, 7x, 15x.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy? Prośbę ta mo-
tywujemy faktem, iż proponowany sprzęt nie jest produkcji polskiej a czas dostawy uzależniony 
jest od zagranicznego producenta i może wynieść nieznacznie dłużej niż wymaga Zamawiający.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Nie jest możliwe przedłużenie terminu realizacji zadania ze względu na finansowanie inwestycji 
z dotacji budżetowej Urzędu Miasta Świętochłowice.

Pytanie nr 4:
Czy  Zamawiający  dokona  wydłużenia  terminu  realizacji  do  6  tygodniu?  Obecnie  wymagany 
termin  w  okresie  końca  roku  i  wzmożonych  zamówień  jest  trudny  do  spełnianie  i  naraża 
Zamawiającego na uzyskanie niekorzystnej  ceny zamówienia w związku z wliczeniem w jego 
wartość potencjalnych kar z tytułu nieterminowej dostawy?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5:
dotyczy  pakiet II – łóżko porodowe 
Czy zamawiający dopuści łóżko zaprojektowane specjalnie na potrzeby ginekologii, które nie jest 
łóżkiem szpitalnym przerobionym na porodowe, o parametrach nieco odmiennych od opisanych 
ale spełniających wszystkie normy i mające wiele innych zalet, a mianowicie: łóżko bez wózka na 
podstawie  jezdnej,  łóżko  oparte  na  konstrukcji  kolumnowej,  przejezdne,  z  zintegrowanym 
segmentem nożnym tzw. segmentem noworodka, z możliwością konfiguracji pozycji pod skosem 
służącym do zaparcia stóp rodzącej lub pozycji poziomej dla noworodka, z możliwością chowania 
pod łóżko, łóżko z możliwością uzyskania m.in. pozycji łóżkowej, łóżko o długości w pozycji 
łóżkowej 2100 mm, o długości z chowanym segmentem 1280 mm i szerokości 1016 mm, z kątem 
uniesienia pleców w zakresie od -12° do +70°, z przechyłem Trendelenburga 12° regulowanym 
elektrycznie, bez funkcji anty – Trendelenburga która w tego rodzajów niepotrzebna, z regulacją 
wysokości  w  zakresie  600-895  mm,  oparcia  pleców  i  siedziska  w  zakresie  20°  za  pomocą 
siłownika elektrycznego sterowanego z pilota przewodowego bez panelu centralnego i sterownika 
nożnego, łóżko z poręczami bocznymi odejmowanymi, które są jednocześnie zabezpieczeniami 
bocznymi bez możliwości ich opuszczania i bez wbudowanego sterowania, które i tak w czasie 
porodu nie jest wskazane, ponieważ pacjentka, która jest w bólach mogłaby tylko zrobić sobie 
krzywdę, a także bez panelu kontrolnego chowanego pod leże z funkcją sterowania i blokowania 
funkcji  elektrycznych? Z racji,  iż  jest  to łóżko specjalnie zaprojektowane do porodów nie jest 
wymagane posiadanie standardowych szczytów, tak jak w normalnych łóżkach szpitalnych, proszę 
o dopuszczenie o budowie eliptycznej, bez ramowej, bez standardowych szczytów, ale dodatkowo 
wyposażone  w  podgłówek  oraz  uchwyt  w  górnej  części  segmentów  pleców,  bez  krążków 
odbojowych  ale  wyposażone  w  listwy  odbojowe  w  pełni  chroniące  przed  uderzeniami, 
wyposażone w regulowane podkolanniki z zintegrowanymi uchwytami rąk.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6:
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Prosimy o obniżenie kary umownej do wysokości 0,5%  ceny brutto za każdy dzień opóźnienia w 
realizacji  przedmiotu  zamówienia,  gdyż  jest  to  powszechnie  stosowana  kara  w  umowach  na 
dostawę sprzętu medycznego?
Prosimy o obniżenie kary umownej do wysokości 0,1 % ceny brutto za każdą godzinę opóźnienia 
w usunięciu awarii, obecna wysokość określonej kary jest nieadekwatnie wysoka ?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7:
Pytanie 1 do pakietu III pkt 12.
Czy Zamawiający dopuszcza regulację mocy we wszystkich dostępnych trybach pracy aparatu w 
całym zakresie z krokiem co 1W?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ:
Zgodnie z SIWZ.
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Załącznik nr 1.1. do Pakietu nr I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY   TECHNICZNE

Producent/ firma: ………………………..
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I. Kolposkop
Lp. Parametr Parametr wymagany Parametr 

oferowany 
TAK/NIE

1. Powiększenie całkowite min. 3 
parametry:
- 4x, 6x, 10x lub
- 3x, 5x, 7x
* dopuszcza kolposkop 
o powiększeniu całkowitym:
3,5x, 7x, 15x

TAK (podać)

2. Ogniskowa obiektywu: min. 100 mm TAK (podać)
3. Pole widzenia: min. 22 mm TAK (podać)
4. Głębia ostrości: min. 4 mm TAK (podać)
5. Indywidualna korekcja dioptryjna 

okularów
TAK

6. Dwa okręgi pomiarowe w okularze TAK
7. Wbudowany zielony filtr TAK
8. Regulacja ostrości obrazu TAK
9. Preferowane oświetlenie: LED TAK

10. Wbudowane pokrętło zmiany 
intensywności oświetlenia

TAK

11. Regulacja wysokości głowicy TAK
12. Złącze kuliste umożliwiające ruch 

kątowy kolumny w zakresie 270o 
TAK

13. Podstawa jezdna na kółkach TAK
Dodatkowe

14. Gwarancja min. 24 miesiące TAK (podać)
15. Certyfikat CE

Wpis lub zgłoszenie do rejestru 
wyrobów medycznych

TAK

16. Paszport techniczny TAK
17. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” 
stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do  oferty  należy  dołączyć  materiały  informacyjne  zawierające  pełne  dane  techniczne,  
w  których   winny    być  zawarte  informacje   potwierdzające   spełnienie    wymaganych 
parametrów.

Oświadczam,  iż  urządzenie  jest  nowe,  kompletne  i  po  zamontowaniu  gotowe do  użytku  bez 
dodatkowych zakupów, inwestycji, dostosowane do istniejących instalacji.
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…………………………………………..

                                                                                                                                        Podpis
                   (upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
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