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Warszawa, 2019.05.31 

 
 
Do uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  
 

Wyjaśnienia treści  SIWZ nr  1 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. €, na  zakup akcesoriów do łóżek, 
kardiomonitorów oraz wózka wsadowego, znak sprawy:  PN – 70/19/JP 
  
 W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986  
z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia  co następuje: 
 
Pytanie nr 1: 
dotyczy pakietu nr 1, załącznik nr 1.1 do SIWZ  
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji o numerach seryjnych oraz 
modelach łóżek do których potrzebne są wymienione w załączniku 1.1. akcesoria.  
Numer seryjny oraz model łóżka jest niezbędny do zakupu przewodu zasilania sieciowego 
230V oraz pilota sterowania ręcznego, ponieważ istnieje kilka rodzajów przewodów i pilotów 
do łóżka typu Eleganza Smart.  
Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że akcesoria podane w załączniku nr 1.1 potrzebne są 
do łózek typu 1GMR1221-1, o numerach seryjnych od  20080157950 do 69. 
 
Pytanie nr 2: 
dotyczy pakietu nr 3   
Prosimy o podanie modelu monitora Datex Ohmeda 
Odpowiedź:  Model (nazwa) monitora Datex Ohmeda - CCM.  
 
Pytanie nr 3: 
dotyczy pakietu nr 3, Pkt. 4 
Prosimy o podanie, czy wtyczka od strony aparatu ma 11 pin  

 
 
Czy 10 pin? 
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Odpowiedź:   Wtyczka od strony aparatu ma 11 pin.  
 
Pytanie nr 4: 
dotyczy pakietu nr 3 , Pkt. 5  
Jeśli czujnik ma być wpinany do kabla przedłużającego to prosimy o dopuszczenie złącza 
Trusignal/DB9? 
  

  
Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający dopuszcza  złącze Trusignal/DB9. 
 
Pytanie nr 5: 
dotyczy pakietu nr 3 , Pkt. 6 
Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 25-35cm 
Odpowiedź:    Tak, Zamawiający dopuszcza  mankiet w rozmiarze 25-35cm. 
 
Pytanie nr 6: 
dotyczy pakietu nr 3, Pkt. 7 
Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 2,5 m 
Odpowiedź:   Tak,  Zamawiający dopuszcza  przewód o długości 2,5 m.  
 
Pytanie nr 7: 
dotyczy pakietu nr 3, Poz. 5  
Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 3m 
Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający dopuszcza  kabel o długości 3m.  
 
 
Pytanie nr 8: 
dotyczy pakietu nr 3, Pkt. 7  
Czy Zamawiający dopuści przewód NIBP kompatybilny z Marquette o długości 3,6 m?  
Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający dopuszcza  przewód NIBP kompatybilny z Marquette o 
długości 3,6 m. 
 
Pytanie nr 9: 
dotyczy pakietu nr 3, Pkt. 8  
Czy Zamawiający dopuści kabel główny o długości 1,2 llub 3,6 m?   
Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający dopuszcza  kabel główny o długości 1,2 lub 3,6 m. 
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Pytanie nr 10: 
dotyczy pakietu nr 3, Pkt. 5  
Czy Zamawiający mógłby doprecyzować ilość wymaganych pinów na złączce do czujnika 
saturacji na palec?  
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga 8 pinów na złączce do czujnika saturacji na palec. 
 
Pytanie nr 11: 
dotyczy pakietu nr 3   
Pkt. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 3 miesięczną gwarancję w zakresie mankietu dla 
dorosłych, dwużyłowego? Producent mankietu udziela 3 miesięcznej gwarancji.  
Odpowiedź:   Tak, Zamawiający dopuszcza  3 miesięczną gwarancję w zakresie mankietu 
dla dorosłych, dwużyłowego.  
 
Pytanie nr 12: 
dotyczy wzoru umowy, Załącznik nr 3 do SIWZ § 8  
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/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od 
umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży 
poziomu 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Kara za zwłokę dotyczy wartości 
niedostarczonej partii towaru a nie całej wartości umowy. Odstąpienie z winy Wykonawcy 
powoduje znaczne utrudnienia w zapewnieniu ciągłości należytego poziomu leczenia i kara 
20% nie jest nadmiernie wygórowana.  
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