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Ogłoszenie nr 2020-483-16961

„Dostawa wyposażenia i sprzętu na potrzeby utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych 
dla kierunku Pielęgniarstwo”

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi
Liczba wyników: 3

Pytanie numer 1, data wysłania 2020-11-26

Część 3 – Dostawa podstawowego sprzętu medycznego i mebli medycznych do Monoprofilowego Centrum 
Symulacji Medycznych.

Pozycja 38 i 52 – Panel nad łóżkowy 2-stanowiskowy.

Pytanie 1 – Czy Zamawiający dopuści panel nad łóżkowy o poniższej konfiguracji:

Wyposażenie elektryczno-gazowe (dla jednego stanowiska):
4 x gniazdo 230V
1 x gnizdoRJ45 kat 6
2 x bolec ekwipotencjalny
1 x otworowanie pod gniazdo systemu przywoławczego
1 x oświetlenie ogólne LED (załączane z łącznika na panelu)
1 x oświetlenie miejscowe i nocne LED (załączane z łącznika na panelu)

gazy medyczne typ AGA: 1 x tlen, 1 x sprężone pow., 1 x próżnia
1 x podtlenek azotu, 1x dwutlenek węgla (wspólne dla dwóch stanowisk)
2 x szyna sprzętowa na całej długości panelu.

Pozycja 45 – Kozetka lekarska.

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o metalowej konstrukcji malowanej proszkowo na 
kolor biały, bez możliwości wyboru kolorystyki powłoki lakierniczej? Do wyboru kolorystyka tapicerki leża – 
19 kolorów.

Pozycja 58 – Zestaw profilaktyki przeciwodleżynowej.

Pytanie 2 – Czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania certyfikat spełniający wymagania względem 
wyrobu klasy 1 określone w Dyrektywie Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych, poprzez 
zastosowanie następujących norm: EN ISO 14971:2001 (Wyroby medyczne – Zastosowanie zarządzania 
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ryzykiem do wyrobów medycznych), EN 12182 (Wyroby pomocnicze dla osób niepełnosprawnych – 
Wymagania ogólne i metody badań) oraz FN EN ISO 13485:2004 (Wyroby medyczne – Systemy zarządzania 
jakością). 
W związku z trwającą pandemią SARS-COV-2 w kraju i na świecie, producenci wyrobów medycznych nie 
wyrobili jeszcze nowych dokumentów.

Pozycja 66 – Łóżko szpitalne z przechyłami bocznymi.

Pytanie 3 - Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z przechyłami bocznymi bez przedłużania leża. W 
związku z wykorzystaniem łóżka z użyciem fantomów nie ma konieczności używania funkcji przedłużania 
leża, co ma miejsce w warunkach szpitalnych.

Udzielono odpowiedzi

Odpowiedź:
Pozycja 38 i 52 – Panel nad łóżkowy 2-stanowiskowy.
Czy Zamawiający dopuści panel nad łóżkowy o poniższej konfiguracji: NIE
Wyposażenie elektryczno-gazowe (dla jednego stanowiska):
4 x gniazdo 230V
1 x gnizdoRJ45 kat 6
2 x bolec ekwipotencjalny
1 x otworowanie pod gniazdo systemu przywoławczego
1 x oświetlenie ogólne LED (załączane z łącznika na panelu)
1 x oświetlenie miejscowe i nocne LED (załączane z łącznika na panelu)
gazy medyczne typ AGA: 1 x tlen, 1 x sprężone pow., 1 x próżnia, 1 x podtlenek azotu, 1x dwutlenek węgla 
(wspólne dla dwóch stanowisk)
2 x szyna sprzętowa na całej długości panelu.
Zamawiający nie przewiduje zmian dokumentacji postępowania, w tym szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie. Zapisy zawarte w dokumentacji postępowania 
pozostają bez zmian.

Odpowiedź:
Pozycja 45 – Kozetka lekarska.
Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o metalowej konstrukcji malowanej proszkowo na kolor 
biały, bez możliwości wyboru kolorystyki powłoki lakierniczej: TAK

Odpowiedź:
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Pozycja 58 – Zestaw profilaktyki przeciwodleżynowej.
Czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania certyfikat spełniający wymagania względem 
wyrobu klasy 1 określone w Dyrektywie Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych, 
poprzez zastosowanie następujących norm: EN ISO 14971:2001 (Wyroby medyczne – Zastosowanie 
zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych), EN 12182 (Wyroby pomocnicze dla osób 
niepełnosprawnych – Wymagania ogólne i metody badań) oraz FN EN ISO 13485:2004 (Wyroby 
medyczne – Systemy zarządzania jakością): NIE
Zamawiający nie przewiduje zmian dokumentacji postępowania, w tym szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie. Zapisy zawarte w dokumentacji postępowania 
pozostają bez zmian.

Odpowiedź:
Pozycja 66 – Łóżko szpitalne z przechyłami bocznymi.
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z przechyłami bocznymi bez przedłużania leża. W związku 
z wykorzystaniem łóżka z użyciem fantomów nie ma konieczności używania funkcji przedłużania leża, 
co ma miejsce w warunkach szpitalnych: NIE
Zamawiający nie przewiduje zmian dokumentacji postępowania, w tym szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie. Zapisy zawarte w dokumentacji postępowania 
pozostają bez zmian.

Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami do Załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia, Załącznika nr 1A Formularz zgodności technicznej oraz Załącznika nr 4 – Umowa-wzór 
Zapytania ofertowego, Zamawiający wydłuża termin składania ofert na dzień 21.12.2020 r. godz. 09:00 
oraz termin otwarcia 21.12.2020 r. godz. 09:30.

Pytanie numer 2, data wysłania 2020-11-26

Część 4 – Dostawa drobnego sprzętu medycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych.

Pytanie 4 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu w tej części przedmiotu zamówienia od gwarancji 2 lata, 
ponieważ jest to sprzęt jednorazowego użytku, którego nie obejmuje gwarancja użytkowania.

Pozycja 72 – Zestaw drobnego sprzętu medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Technicznych.

Pytanie 5 - Czy Zamawiający wymaga 8 zestawów rurek Guedela (8 sztuk w zestawie), czy jeden zestaw 
składający się z 8 sztuk rurek?

Pytanie 6 - Czy Zamawiający wymaga 6 zestawów rurek Bermana (6 sztuk w zestawie), czy jeden zestaw 
składający się z 6 sztuk rurek?



Wygenerowano: 2020-12-01 21:02 Strona 4 / 7

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Pytanie 7 - Czy Zamawiający wymaga 6 zestawów rurek krtaniowych, masek krtaniowych i nosowych (3 rurki 
krtaniowe, 3 maski krtaniowe i nosowe w zestawie), czy jeden zestaw składający się z 3 rurek krtaniowych 
oraz 3 masek krtaniowych i nosowych?

Udzielono odpowiedzi

Odpowiedź:
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu w tej części przedmiotu zamówienia od gwarancji 2 lata, 
ponieważ jest to sprzęt jednorazowego użytku, którego nie obejmuje gwarancja użytkowania: NIE
Zamawiający wymaga 2 lat gwarancji na urządzenia wielokrotnego użytku zawarte w zestawach: 
stetoskopy, ssaki ręczne, laryngoskopy, pulsyksometry, aparaty do mierzenia ciśnienia.
Zamawiający nie przewiduje zmian dokumentacji postępowania, w tym szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia w powyższym zakresie. Zapisy zawarte w dokumentacji postępowania 
pozostają bez zmian.

Odpowiedź:
Czy Zamawiający wymaga 8 zestawów rurek Guedela (8 sztuk w zestawie), czy jeden zestaw składający 
się z 8 sztuk rurek: 
Zamawiający wymaga jednego zestawu składającego się z 8 sztuk rurek Gudela.

Odpowiedź:
Czy Zamawiający wymaga 6 zestawów rurek Bermana (6 sztuk w zestawie), czy jeden zestaw 
składający się z 6 sztuk rurek:
Zamawiający wymaga jednego zestawu składającego się z 6 sztuk rurek Bermana.

Odpowiedź:
Czy Zamawiający wymaga 6 zestawów rurek krtaniowych, masek krtaniowych i nosowych (3 rurki 
krtaniowe, 3 maski krtaniowe i nosowe w zestawie), czy jeden zestaw składający się z 3 rurek 
krtaniowych oraz 3 masek krtaniowych i nosowych:
Zamawiający wymaga jednego zestawu składającego się z 3 rurek krtaniowych oraz 3 masek 
krtaniowych i nosowych.

Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami do Załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia, Załącznika nr 1A Formularz zgodności technicznej oraz Załącznika nr 4 – Umowa-wzór 
Zapytania ofertowego, Zamawiający wydłuża termin składania ofert na dzień 21.12.2020 r. godz. 09:00 
oraz termin otwarcia 21.12.2020 r. godz. 09:30.

Pytanie numer 3, data wysłania 2020-11-26
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Umowa – KARY UMOWNE § 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących kar umownych w paragrafie 5.

Pytanie 8 – Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1.1 za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy 
w całości, w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie, za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu dostawy określonego w umowie.

Pytanie 9 - Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1.2 za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych reklamacją 
zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2.8. bądź opóźnienie w realizacji obowiązków gwarancyjnych w wysokości 0,5% 
za każdy przedmiot, nie zaś od całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie, za każdy dzień 
opóźnienia.

Pytanie 10 - Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1.3 za brak realizacji zadeklarowanej w ofercie przez 
wykonawcę liczby przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji 0,5% za dany 
przedmiot, którego przegląd techniczny nie został wykonany.

Pytanie 11 - Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1.4 za każdy przypadek braku dokonania w 
okresie gwarancyjnym wymiany niesprawnego modułu na nowy, w przypadku jego awarii, w zakresie 
zadeklarowanej w ofercie przez wykonawcę liczby awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkującej 
wymianą niesprawnego modułu na nowy 0,5 % za dany przedmiot, nie od całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w umowie.

Pytanie 12 – Czy Zamawiający dopuści w punkcie 3 karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, do zapłaty przez Wykonawcę Zamawiającemu 
w wysokości 15 % kwoty brutto wynagrodzenia, zgodnie z §3 ust. 1.

Udzielono odpowiedzi

Odpowiedź:
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1.1 za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w całości, w 
wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od dnia upływu terminu dostawy określonego w umowie: NIE
Zamawiający nie przewiduje zmian dokumentacji postępowania, w tym załączniku nr 4 – Umowa-wzór 
w powyższym zakresie. Zapisy zawarte w dokumentacji postępowania pozostają bez zmian.

Odpowiedź:
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1.2 za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych reklamacją 
zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2.8. bądź opóźnienie w realizacji obowiązków gwarancyjnych w wysokości 0,5% 
za każdy przedmiot, nie zaś od całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie, za każdy 
dzień opóźnienia: NIE
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Umowa-wzór, § 5 pkt. 1.2 otrzymuje brzmienie:
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„za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych reklamacją zgodnie z §4 ust. 2 pkt 2.8. bądź opóźnienie 
w realizacji obowiązków gwarancyjnych w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu, którego dotyczy 
reklamacja lub realizacja obowiązku gwarancyjnego, określonej w ofercie Wykonawcy za każdy dzień 
opóźnienia”

Odpowiedź:
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1.3 za brak realizacji zadeklarowanej w ofercie przez wykonawcę 
liczby przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji 0,5% za dany przedmiot, 
którego przegląd techniczny nie został wykonany: NIE
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Umowa-wzór, § 5 pkt. 1.3 otrzymuje brzmienie:
„brak realizacji zadeklarowanej w ofercie przez wykonawcę liczby przeglądów technicznych przedmiotu 
zamówienia w okresie gwarancji 5% wartości brutto przedmiotu, którego przegląd nie został wykonany, 
określonej w ofercie Wykonawcy za każdy brakujący przegląd techniczny”

Odpowiedź:
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1.4 za każdy przypadek braku dokonania w okresie gwarancyjnym 
wymiany niesprawnego modułu na nowy, w przypadku jego awarii, w zakresie zadeklarowanej w ofercie 
przez wykonawcę liczby awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkującej wymianą niesprawnego 
modułu na nowy 0,5 % za dany przedmiot, nie od całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w 
umowie: NIE
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Umowa-wzór, § 5 pkt. 1.4 otrzymuje brzmienie:
„za każdy przypadek braku dokonania w okresie gwarancyjnym wymiany niesprawnego modułu na 
nowy, w przypadku jego awarii, w zakresie zadeklarowanej w ofercie przez wykonawcę liczby awarii 
sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkującej wymianą niesprawnego modułu na nowy 5 % wartości 
brutto przedmiotu, którego dotyczy wymiana niesprawnego modułu na nowy, określonej w ofercie 
Wykonawcy”

Odpowiedź:
Czy Zamawiający dopuści w punkcie 3 karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, do zapłaty przez Wykonawcę Zamawiającemu w wysokości 
15 % kwoty brutto wynagrodzenia, zgodnie z §3 ust. 1: TAK
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Umowa-wzór, § 5 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, odstąpieni e od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 15 % kwoty brutto wynagrodzenia, zgodnie z §3 ust. 
1.”

Ponadto w związku z wprowadzonymi zmianami do Załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia, Załącznika nr 1A Formularz zgodności technicznej oraz Załącznika nr 4 – Umowa-wzór 
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Zapytania ofertowego, Zamawiający wydłuża termin składania ofert na dzień 21.12.2020 r. godz. 09:00 
oraz termin otwarcia 21.12.2020 r. godz. 09:30.


