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TAM-792/1-PN/51-2015       Rybnik, dnia 19.10.2015 r. 
 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawa foteli do podawania chemioterapii z wyposażeniem (zamówienie: TAM-792-PN/51-2015) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 13.10.2015 r., pod nr 270602 - 2015 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 
poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

Pytanie 1: „Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści do przetargu fotel do podawania chemioterapii o całkowitej 
szerokości 106 cm? Podana szerokość nieznacznie odbiega od oczekiwanej.” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu przy za-
chowaniu pozostałego opisu (z punktu I.9). W przypa dku zaoferowania takiego rozwi ązania 
należy stosown ą zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 w pozycji I.9 w kolumnie: „ Wymagane 
funkcje / parametry” . 
 
Pytanie 2: „Poz. 11 Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w cztery koła z blokadą, bez centralnej 

blokady kół.?.” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie, by wszystkie 4 koła były blokowane ka żde 
z osobna. W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść 
w załączniku nr 1.2 w pozycji I.11 w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry” . 
 
Pytanie 3:  „Poz. 13 Czy Zamawiający dopuści fotel z szerokością leża 70cm?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie przy zachowaniu wszystkich 
pozostałych parametrów. W przypadku zaoferowania ta kiego rozwi ązania nale ży stosown ą 
zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 w pozycji I.13 w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry” . 
 
Pytanie 4 : „Poz. 14 Czy Zamawiający dopuści fotel z wysokością siedziska regulowaną w zakresie 55-
95cm?” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący wyja śnia, że wymaganie w tej pozycji zał ącznika nr 1.2 nale ży 
rozumie ć, jako wymaganie zaoferowania fotela z regulacj ą wysoko ści w przedziale minimum 50-
65 cm, przy czym w odpowiedzi na niniejsze pytanie zamawiaj ący modyfikuje to wymaganie 
poprzez zmian ę zapisu „ Wysoko ść siedziska z zakresu 50 – 65 cm .”, na zapis: „ Wysoko ść 
siedziska regulowana co najmniej w zakresie 55 – 65  cm ”. Przedział ten nale ży rozumie ć jako 
minimalny wymagany (regulacja w szerszym zakresie j est dopuszczalna) .  
UWAGA: Ww. modyfikacj ę należy nanie ść w załączniku nr 1.2 pod rygorem odrzucenia oferty.  
 
Pytanie 5 : „Poz. 15 Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70st?” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu przy za-
chowaniu pozostałego opisu (z punktu I.15). W przyp adku zaoferowania takiego rozwi ązania 
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należy stosown ą zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 w pozycji I.15 w kolumnie: „ Wymagane 
funkcje / parametry” . 

 
Pytanie 6 : „Poz. 16 Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu oparcia nóg w zakresie 0-30st?” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu przy za-
chowaniu pozostałego opisu (z punktu I.16). W przyp adku zaoferowania takiego rozwi ązania 
należy stosown ą zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 w pozycji I.16 w kolumnie: „ Wymagane 
funkcje / parametry” . 
 
Pytanie 7 : „Poz. 17 Czy Zamawiający dopuści fotel bez przycisku do ustalania pozycji wyjściowej.?” 
Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania takiego rozwi ązania. 
 
Uwaga: pytania od nr 8 do nr 9 dotycz ą zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia : 
Pytanie 8 : „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 7 tygodni?” 
Pytanie 9 : „W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o dookreślenie o ile 

Zamawiający jest skłonny wydłużyć termin realizacji?” 
Odpowied ź 8 i 9: Zamawiaj ący wydłu ża termin realizacji zamówienia do 7 tygodni (49 dni ) od daty 
zawarcia umowy. W zwi ązku z powy ższym zmianie ulegaj ą wszystkie postanowienia specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia dotycz ące ww. kwestii – z 21 dni do 49 dni od daty zawarci a 
umowy.  
 
Uwaga: pytania od nr 10 do nr 14 dotycz ą przedmiotu zamówienia:  
Pytanie 10 : „Czy Zamawiający dopuści fotel z maksymalnym obciążeniem fotela 180kg? Proponowane 

rozwiązanie różni się nieznacznie od wymaganego.” 
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu. 
 
Pytanie 11 : „Czy Zamawiający dopuści fotel z czterema kołami z blokadą indywidualną?” 
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi w ww. kwestii odpowiadaj ąc na pytanie 2. 
 
Pytanie 12 : „Czy Zamawiający dopuści fotel z elektryczną regulacją segmentu pleców w zakresie 0 - 

65˚?” 
Odpowied ź 12: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi w ww. kwestii odpowiadaj ąc na pytanie 5, 
na opisanych w ww. odpowiedzi zasadach zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie opisanego 
rozwi ązania. 
 
Pytanie 13 : „Czy Zamawiający dopuści fotel, w którym segment nóg jest na stałe zintegrowany z siedzi-

skiem i porusza się w trakcie regulacji segmentu siedziska?” 
Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu. 
 
Pytanie 14 : „Czy Zamawiający dopuści fotel 3 segmentowy, w którym segment siedziska i nóg posiada 

jeden, duży materac?” 
Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu. 
 
Uwaga: pytania od nr 15 do nr 18 dotycz ą przedmiotu zamówienia: I. Fotel do pobierania chem io-
terapii – 2 sztuki:  
Pytanie 15 : „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel wyposażony w 4 podwój-

ne koła z indywidualną blokadą hamulców dostępną przy każdym kole? Oferowane 
rozwiązanie gwarantuje pełną mobilność fotela i bardzo dobrą stabilność dzięki zastoso-
waniu podwójnych kół na każdej osi.” 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi w ww. kwestii odpowiadaj ąc na pytanie 2 
i 11. 
 
Pytanie 16 : „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel o szerokości leża 

wynoszącej 70cm? Szerszy fotel gwarantuje większy komfort pacjentom o różnych gaba-
rytach.” 

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi w ww. kwestii odpowiadaj ąc na pytanie 3. 
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Pytanie 17 : „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel z elektryczną regulacją 

wysokości w zakresie od 550 do 850mm? Podany zakres regulacji jest optymalnie 
dostosowany dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu 
medycznego podczas przeprowadzanych zabiegów.” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie – zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie 4. 
 

Pytanie 18 : „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel bez wyraźnie 
oznaczonego przycisku do uzyskania pozycji wyjściowej? Biorąc pod uwagę, że wszystkie 
regulacje w oferowanym modelu odbywają się szybko i intuicyjnie, to ustawienie fotela 
w wymaganej pozycji nie stanowi żadnego problemu dla personelu.” 

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący nie dopuszcza takiego rozwi ązania (patrz tak że odpowied ź na 
pytanie 7). 
 
Uwaga: pytania od nr 19 do nr 20 dotycz ą przedmiotu zamówienia: II. Wyposa żenie, stolik zabie-
gowy:  
Pytanie 19 : „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik zabiegowy z tacą dolną również wykona-

ną ze stali nierdzewnej?” 
Odpowied ź 19: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie. W przypadku zaoferowania takiego 
rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 w punkcie II.I.5 w kolumnie: 
„ Wymagane funkcje / parametry” . 
 
Pytanie 20 : „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik zabiegowy bez uchwytów do prowadze-

nia?” 
Odpowied ź 20: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu. 

 
Pytanie 21 : „Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy o następujących parametrach : szerokość  

750mm x głębokość 430mmx wysokość 880mm ?” 
Odpowied ź 21: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie. W przypadku zaoferowania takiego 
rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 w punkcie II.I.1 w kolumnie: 
„ Wymagane funkcje / parametry”  (dotyczy gł ęboko ści, pozostałe wymiary mieszcz ą się 
w granicach podanej tolerancji).  
 
Pytanie 22 : „Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy z obiema tacami ze stali nierdzewnej ?” 

 
 
Odpowied ź 22: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie (patrz tak że odpowied ź na pytanie 19). 
 
Pytanie 23 : „Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin realizacji zamówienia do 

6 tygodni od daty zawarcia umowy.” 
Odpowied ź 23: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi w ww. kwestii odpowiadaj ąc na pytanie 8. 
 
Uwaga: pytania od nr 24 do nr 25 dotycz ą poz. 2 Stolik zabiegowy – 1 szt.:  
Pytanie 24 : „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik zabiegowy o poniższych parametrach: 

- szerokość 805mm, 
- głębokość 430mm, 
- taca dolna i górna wykonane ze stali kwasoodpornej, 
- uchwyt do prowadzenia zintegrowany z konstrukcją stolika umieszczony z boku wózka na 
wysokości górnej tacy, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów 
użytkowych?” 

Odpowied ź 24: Zamawiaj ący dopuszcza takie rozwi ązanie. W przypadku zaoferowania takiego 
rozwi ązania nale ży stosown ą zmianę nanieść w załączniku nr 1.2 w punkcie II.I w kolumnie: 
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„ Wymagane funkcje / parametry”  (dotyczy szeroko ści, gł ęboko ści oraz materiału tacy górnej 
i dolnej, przy zachowaniu pozostałych parametrów ok reślonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz dopuszczonych niniejszym p ismem). Dodatkowo zamawiaj ący 
dopuszcza zaoferowanie tak że konstrukcji metalowej stolika (wg punktu II.I.2) – obok pierwotnie 
wymaganej – lakierowanej proszkowo, tak że: ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.  
 
Pytanie 25 : „Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający określając min. wysokość szuflady miał na 

myśli wymiar zewnętrzny, czy głębokość użytkową szuflady?” 
Odpowied ź 25: Zamawiaj ący miał na my śli gł ęboko ść użytkow ą szuflady. 
 
Pytanie 26 : „Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fotela o konstrukcji modułowej, opartej 

na siłownikach. Konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, łatwa do czyszcze-
nia i dezynfekcji.” 

Odpowied ź 26: Zamawiaj ący nie zmienia postanowie ń specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w zakresie opisanym w pytaniu.  
 
Pytanie 27 : „Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wydzielenia wyposażenia dodatkowego 

do odrębnego pakietu bądź umożliwienie składania oferty na każdą z pozycji z osobna.” 
Odpowied ź 27: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na taki podział.  

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, natomiast przedłu żeniu ulega termin 

składania ofert - do dnia 23.10.2015 r.  do godziny 12.00. Stosownemu przedłu żeniu ulegaj ą 
wszystkie terminy okre ślone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym termin 
otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 12.30 . 

 
 

Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 

            
 
 
 
 
 
 


