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TAM-881/1-PN/93-2018       Rybnik, dnia 04.10.2018 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Zakup wyposa żenia do realizacji projektu „ Poprawa jako ści usług medycznych poprzez 
inwestycj ę w infrastruktur ę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz l ądowiska dla 

śmigłowców ratowniczych w Wojewódzkim Szpitalu Specj alistycznym Nr 3 w Rybniku "   
(zamówienie nr TAM-881-PN/93-2018) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 12.09.2018 r., nr 2018/S 175-396453 

 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi.   

Pytanie 1 : „Czy w ramach prowadzonego postępowania Zamawiający wymaga dostawy instalacji 
szpitalnej poczty pneumatycznej do szybkiego transportu próbek i leków?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący informuje, że pytanie nie dotyczy niniejszego post ępowania. 
 
Pytanie 2 : „Jeśli wymagana jest dostawa instalacji poczty pneumatycznej prosimy o określenie liczby 

stacji w instalacji oraz średnicy rurociągów.” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący informuje, że pytanie nie dotyczy niniejszego post ępowania. 
 
Zapytania od nr 3 do nr 8 dotycz ą: Pakiet 1 - Zał ącznik nr 1.2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
Aparat do znieczulenia ogólnego z monitorem anestez jologicznym i z wyposa żeniem – 1 
sztuka  
Pytanie 3 : „Pkt. I 6 Czy Zamawiający dopuści Zasilanie 230V, 50 Hz oraz zasilanie awaryjne 

z wbudowanego akumulatora podtrzymującego prace aparatu przez min. 90 min 
w warunkach standardowych?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia. 
Rozwi ązanie opisane w pytaniu spełnia wymagania Zamawiaj ącego. 

 
Pytanie 4: „Pkt. II. 2 Czy Zamawiający dopuści pneumatyczny mieszalnik swieżych gazów 

z systemem automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 
z N2O na poziomie minimum 25% O2  ?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia. 
Rozwi ązanie opisane w pytaniu spełnia wymagania Zamawiaj ącego. 

 
Pytanie 5: „Pkt. II. 4 Czy Zamawiający dopuści przepływ świeżych gazów od 100 ml/min?” 
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Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia. 
Rozwi ązanie opisane w pytaniu spełnia wymagania Zamawiaj ącego. 
 
Pytanie 6: „Pkt. III. 4 Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku obejście tlenowe o dużej 

wydajności w zakresie 25 l/min.- 75 l/min ?” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia. 
Rozwi ązanie opisane w pytaniu spełnia wymagania Zamawiaj ącego. 
 
Pytanie 7: „Pkt. VIII. 14 Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością rozbudowy o pomiar 

głębokości znieczulenia metodą Entropii?” 
Odpowied ź 7: Zgodnie ze specyfikacj ą techniczn ą Zamawiaj ący wymaga funkcji pomiaru 
głęboko ści znieczulenia Entropii i nie rezygnuje z niej. Ty m samym nie dopuszcza mo żliwo ści 
rozbudowy. 
 
Pytanie 8: „Pkt. VIII. 16 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prezentacji cyfrowej wskaźnika 

stresu chirurgicznego SPI z możliwością rozbudowy oprogramowania monitora 
o prezentację graficzną adekwatności znieczulenia AoA w przyszłosci ?” 

Odpowied ź 8: Zgodnie ze specyfikacj ą techniczn ą Zamawiaj ący wymaga funkcji prezentacji 
graficznej adekwatno ści znieczulenia AoA, prezentacji graficznej wska źnika stresu 
chirurgicznego SPI i nie rezygnuje z niej. Tym samy m nie dopuszcza mo żliwo ści 
rozbudowy. 

Wzór umowy – Zał ącznik nr 2 do SIWZ  

Pytanie 9: „Par. 5 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku 
wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki 
w wykonaniu zamówienia/podjęciu działań serwisowych/wymianę wadliwego towaru oraz 
10% w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
W związku z tym, prosimy o obniżenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 

Zapytanie nr 10 i 11 dotyczy warunków gwarancji i j akości serwisu dla pakietu nr 1 – Zał ącznik 
nr 1.3 do SIWZ 

Pytanie 10:  „Pkt. 5 – Prosimy o zmianę treści punktu 5 i nadanie mu brzmienia: 
>>Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do zamiennie analogiczny element 
dostawy jeśli czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ.<<” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 
 
Pytanie 11: „Pkt. 8 - Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne 

będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej 
ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które 
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zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone 
w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 
treści punktu 8 poprzez nadanie mu następującej postaci:  
>>Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji 
o ilość dni wydłużającej się naprawy w stosunku do terminu na naprawę wynikającego 
z umowy.<< ?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. 

 
Poniewa ż warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert i wnoszenia wadium ustalony do dnia  18.10.2018 r. do godziny 10.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godz inie 10.30.  

 
 
 
 
 
 


