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TAM-850/1-PN/90-2014       Rybnik, dnia 15.12.2014 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawę wózków reanimacyjnych z wyposażeniem: defibrylatorem i oprzyrządowaniem - 2 sztuki 
(zamówienie: TAM-850-PN/90-2014) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 09.12.2014 r., pod nr 403972 - 2014 

 
W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 

poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 
 
Pytanie 1: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 21 Stycznia 

2015r.? Obecny termin z uwagi na bardzo często przedłużającą się procedurę wyboru ofert 
oraz końcówkę roku jest zbyt krótki na prawidłową realizację zamówienia. Poza tym 
przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie 
z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero 
po podpisaniu umowy z Zamawiającym.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wydłu żenie terminu realizacji zamówienia.  
 

Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek z tacką ze stali 
nierdzewnej o wymiarach 710x150mm montowaną nad blatem roboczym zamiast szuflady z 
tacką? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze, gdyż użytkownik ma znacznie łatwiejszy 
dostęp do tacki i nie musi jej każdorazowo wyciągać jeśli zajdzie taka potrzeba. Dodatkowo 
tacka posiada możliwość regulacji wysokości, co gwarantuje jej dostosowanie do personelu 
różnego wzrostu.” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego w niniejszym pytaniu nale ży stosown ą 
zmianę nanieść w kolumnie „ Wymagane funkcje / parametry”, tak by z oferty jasno wynikało, jaki 
asortyment wykonawca zaoferował. 
 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w szufladę 

z aluminiowym wkładem np. na leki natychmiastowego użycia zamiast tacki ze stali 
nierdzewnej? Pod względem użytkowym proponowane rozwiązanie jest tożsame 
z wymaganym a rodzaj użytego materiału nie wpływa na korzystanie z wózka.”  

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego w niniejszym pytaniu nale ży stosown ą 
zmianę nanieść w kolumnie „ Wymagane funkcje / parametry”, tak by z oferty jasno wynikało, jaki 
asortyment wykonawca zaoferował. 
 
Pytanie 4: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 4 koła 

o średnicy 125mm, łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, nie zostawiające śladów oraz 
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ciche (3 koła z blokadą, 1 antystatyczne) bez koła kierunkowego? Jest to rozwiązanie 
równie korzystne, gwarantujące pełną mobilność wózka i umożliwiające jego skuteczne 
unieruchomienie. Ponadto oferowany wózek jest bardzo łatwy w prowadzeniu 
i wyposażanie go w dodatkowe koło kierunkowe nie jest konieczne do zwiększenia jego 
mobilności – wózek bardzo dobrze prowadzi się w linii prostej, jak i w ciasnych 
pomieszczeniach.”  

 
 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego w niniejszym pytaniu nale ży stosown ą 
zmianę nanieść w kolumnie „ Wymagane funkcje / parametry”, tak by z oferty jasno wynikało, 
jaki asortyment wykonawca zaoferował. 

 
Pytanie 5: „Czy Zamawiający w pkt. 16 dopuści do zaoferowania defibrylator, który w zakresie 

defibrylacji ręcznej 1-360J oraz w zakresie defibrylacji AED możliwość konfigurowania 
energii defibrylacji w zakresie 100 do 360J?” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego w niniejszym pytaniu nale ży stosown ą 
zmianę nanieść w kolumnie „ Wymagane funkcje / parametry”, tak by z oferty jasno wynikało, jaki 
asortyment wykonawca zaoferował. 
 
Pytanie 6: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem, ładowania do energii 

360J poniżej 8 sekund?” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego w niniejszym pytaniu nale ży stosown ą 
zmianę nanieść w kolumnie „ Wymagane funkcje / parametry”, tak by z oferty jasno wynikało, jaki 
asortyment wykonawca zaoferował. 
 
Pytanie 7: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z wymienionymi akcesoriami w pkt. 

II.1.1: łyżki wielorazowego użycia (1 szt.). Drugi komplet elektrod wielorazowych znacząco 
podnosi koszty zakupu ponieważ elektrody takie posiadają gwarancję i zasadniczo są 
wystarczające przez cały okres eksploatacji urządzenia?” 

Odpowied ź 7: Zgodnie z zapisem punktu II.1.1 zał ącznika 1.2 „ Specyfikacja techniczna” 
zamawiaj ący wymaga zaoferowania 2 kompletów ły żek wielorazowego u żytku, tj. po 1 komplecie 
do ka żdego zaoferowanego wózka. Powy ższe dotyczy wszystkich pozycji w obr ębie punktu II.1 - 
zamawiaj ący informuje, że zawarte w punkcie II.1 wyposa żenie wózka reanimacyjnego dotyczy 
obu zaoferowanych wózków (ł ącznie). Informacja taka wynika tak że z formularza cenowego. 
 
Pytanie 8: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, który posiada w obudowie tylko 1 

akumulator? Akumulator drugi nie musi być używany.” 
Odpowied ź 8: Zgodnie z zapisem punktu II.1.2 zał ącznika 1.2 „ specyfikacja techniczna” 
zamawiaj ący wymaga zaoferowania 2 akumulatorów, tj. po jedny m dla ka żdego zaoferowanego 
wózka. Powy ższe dotyczy wszystkich pozycji w obr ębie punktu II.1 - zamawiaj ący informuje, 
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że zawarte w punkcie II.1 wyposa żenie wózka reanimacyjnego dotyczy obu zaoferowanych  
wózków (ł ącznie). Informacja taka wynika tak że z formularza cenowego.  
 
Pytanie 9: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator bez ładowarki zewn.? Ładowarka 

w oferowanym nowoczesnym defibrylatorze jest wbudowana. Akumulator jest ładowany 
automatycznie po podłączeniu defibrylatora do sieci elektrycznej.” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego w niniejszym pytaniu nale ży stosown ą 
zmianę nanieść w kolumnie „ Wymagane funkcje / parametry”, tak by z oferty jasno wynikało, jaki 
asortyment wykonawca zaoferował. 
 
Pytanie 10: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z jednym przewodem do 

elektrostymulacji serca oraz 2 parami elektrod? Jest to standardowe wyposażenie każdego 
nowoczesnego defibrylatora.” 

Odpowied ź 10: Zgodnie z zapisem punktu II.1.6 zał ącznika 1.2 „ specyfikacja techniczna” 
zamawiaj ący wymaga zaoferowania 2 kompletów wraz z oprzyrz ądowaniem układu 
elektrostymulacji serca tj. po 1 komplecie do ka żdego zaoferowanego wózka. Powy ższe dotyczy 
wszystkich pozycji w obr ębie punktu II.1 - zamawiaj ący informuje, że zawarte w punkcie II.1 
wyposa żenie wózka reanimacyjnego dotyczy obu zaoferowanych  wózków (ł ącznie). Informacja 
taka wynika tak że z formularza cenowego.  
 
Pytanie 11: „W zakresie pkt I.6 Wózek reanimacyjny, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka o 

konstrukcji opartej na 4 aluminiowych kolumnach, z wypełnieniem  i frontami szuflad ze 
stopu aluminium oraz górnym blatem, roboczym ze stali nierdzewnej?” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu.  
 
Pytanie 12: „Czy ilości wyposażenia wymienione w punktach I.8, I.9, II1.1-6, III.8, III.11 i IV.10 

specyfikacji technicznej dotyczą całości oferty i na jeden kompletny wózek ma przypadać 
połowa wymienionego osprzętu?” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący informuje, że wymienione w punktach I.8, I.9, II1.1-6, III.8, III.11 i 
IV.10 specyfikacji technicznej wyposa żenie dotyczy cało ści oferty, tj. obu zaoferowanych 
wózków (ł ącznie).  
 
Pytanie 13: „Dotyczy: Wymagane funkcje/parametry – Defibrylator – punkt 10. Czy Zamawiający miał na 

myśli rezerwowy akumulator zewnętrzny?”  
Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie uj ętym w pytaniu.  
 
Pytanie 14: „Dotyczy: Wymagane funkcje/parametry – Defibrylator. Czy Zamawiający będzie wymagał 

defibrylatora posiadającego budowę modułową, umożliwiającą rozbudowę urządzenia 
o dodatkowe moduły np. NIBP, IBP, EtCO2, TEMP, transmisję 12 odprowadzeniowego 
EKG i inne praktycznie w dowolnym momencie?”  

Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie uj ętym w pytaniu – nie stawia dodatkowych wymaga ń.  
 
Pytanie 15: „Dotyczy: Zapis SIWZ. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży czas dostawy, 

uruchomienia urządzeń do 5 tygodni.”  
Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wydłu żenie terminu realizacji zamówienia.  
 

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

składania ofert ustalony do dnia 17.12.2014 r.  do godziny 10.30 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.45 . 
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

           


