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TAM-416/1-PN/25-2016       Rybnik, dnia 25.05.2016 r. 
 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostaw ę wagi osobowej dla pacjentów le żących (zamówienie: TAM-416-PN/25-2016) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 19.05.2016 r., pod nr 127328 - 2016 
 
 

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 dopuści wagę medyczną klasy III wyposażoną w lekkie rampy wagowe 
z uchwytem do przenoszenia oraz kółka transportowe ? Takie rozwiązanie jest 
korzystniejsze dla Zamawiającego/użytkownika ze względu na dużą mobilność wagi. Łatwy 
najazd na rampy - >>technologia: ULTRA LOW<< dzięki czemu poszerzamy możemy 
zastosowania wagi np. do ważenia pacjentów na wózkach.” 

Pytanie 2: „Czy ze względu na dużą mobilność płoz Zamawiający zrezygnuje w wózka 
transportowego?” 

Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuści wagę z dwoma modułami/płozami ważącymi z łatwym najazdem, 
dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie specjalnego podnośnika?” 

Pytanie 4: „Czy Zamawiający w związku z powyższym wyrazi zgodę na długość okablowania na 
minimalnym poziomie, a mianowicie ok. 30-40 cm? Tego typu wagi nie wymagają 
dodatkowego okablowania, chodzi o połączenie płoz z wyświetlaczem.” 

Odpowied ź 1 - 4: Zamawiaj ący opisał przedmiot zamówienia zgodnie ze swoimi po trzebami i nie 
dopuszcza zaoferowania rozwi ązań opisanych w ww. pytaniach jak równie ż nie zmienia wymaga ń 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie opisanym w pytaniach.  
 
Pytanie 5: „Czy Zamawiający dopuści wagę z Maksymalną masą pacjenta równą lub wyższą niż 

250kg ?” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu opisanego w p ytaniu. 
W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży powoła ć się na udzielon ą odpowied ź 
w pytaniu nr 5 w zał ączniku nr 1.2 w pozycji II.4 w kolumnie: „ Wymagane funkcje / parametry” . 
 
Pytanie 6: „Czy Zamawiający wymaga zgodności wagi z Dyrektywami Unijnymi, które są nadrzędne nad 

prawem polskim: 93/42/EWG – Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych, EN 60601-1-2 - 
Medyczne urządzenia elektryczne ?” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący zawarł w specyfikacji istotnych warunków zamówie nia wszystkie 
informacje o dokumentach, których wymaga i nie wpro wadza zmian w tym zakresie.  
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Pytanie 7: „Czy Zamawiający zrezygnuje ze szkolenia, uruchomienia i montażu, a dopuści wysyłkę wagi 
firmą kurierską ? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego 
personelu nie powinien sprawić żadnych problemów.  Wszystko dokładnie opisuje instrukcja 
obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) 
kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.” 

Pytanie 8: „Czy Zamawiający dopuści wagę bez funkcji alarmu po przekroczeniu dopuszczalnego 
obciążenia?” 

Odpowied ź 7 i 8: Zamawiaj ący opisał przedmiot zamówienia zgodnie ze swoimi po trzebami i nie 
dopuszcza zaoferowania rozwi ązań opisanych w ww. pytaniach jak równie ż nie zmienia wymaga ń 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie opisanym w pytaniach.  
 

Pytanie 9: „Czy Zamawiający dopuści wagę gdzie Funkcja zapisania masy ciała pacjenta za pomocą 

jednego z przycisków klawiatury i pokazywania jej na wyświetlaczu pomimo opuszczenia 
przez pacjenta wagi realizowana jest poprzez funkcję HOLD ?” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie okre śla nazwy tej funkcji. Je śli wymóg postawiony przez 
zamawiaj ącego jest realizowany w Państwa wadze poprzez funkcj ę HOLD, to tym samym jest 
spełniony, wi ęc i dopuszczony.  
 
Pytanie 10: „Czy Zamawiający oprócz zasilania sieciowego dopuści zasilanie bateryjne? Rozwiązanie 

tożsame z wymaganym.” 
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący zwraca uwag ę, że zamawiaj ący postawił wymóg zaoferowania wagi 
o zasilaniu sieciowym oraz akumulatorowym. Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania tylko 
jednego rodzaju zasilania. 
 

Pytanie 11: „Czy Zamawiający wymaga, aby waga posiadała świadectwo kompatybilności 
elektromagnetycznej? 
Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować w pomieszczeniu, 
w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony komórkowe, kuchenki 
mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają w swoich instrukcjach 
obsługi zapis >> UWAGA! Praca w pobli żu (w odległo ści do 2.8 m) telefonu 
komórkowego mo że powodowa ć niestabilno ść pracy URZ ĄDZENIA<< co w dzisiejszych 
czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być trudne 
do wyegzekwowania a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy 
w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia.” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie stawia takiego wymagania. 
 

Pytanie 12: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie 30 dni od daty 
podpisania umowy?” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wydłu żenie terminu realizacji zamówienia . 
Po tym pytaniu zał ączono poni ższy rysunek pogl ądowy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 30.05.2016 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym 
samym dniu o godzinie 10.30.  

 
Egz.: 
1. adresat. 
2. aa. 
 


