Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 29.03.2017

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawa mebli oraz sprzętu ze stali nierdzewnej na sale
operacyjne oraz sprzętu i wózków medycznych dla oddziałów w SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku”
DZP/30/2017

WYJAŚNIENIA SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2015 r. poz.
2164 oraz z 2016 r. poz. 831) Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
Pytanie 1
Pakiet 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pokrywę wykonaną z wytrzymałego tworzywa ABS w 8 kolorach
do wyboru? Pokrywy z tworzywa są bardziej ciche od metalowych, a różne kolory ułatwiają sortowanie bielizny /
odpadów.
Odpowiedź
Nie. Zamawiający nie dopuszcza wyposażonego w pokrywę wykonaną z wytrzymałego tworzywa ABS ze
względu na używanie wózków na bloku operacyjnym.

Pytanie 2
Pakiet 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści wózek o gł. 435 mm (485 mm mierzone w świetle)?
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza wózek o głębokości 485 mm

Pytanie 3
Pakiet 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści wózek o wys. 950 mm?
Odpowiedź.
Tak. Zamawiający dopuszcza wózek o wys. 950 mm.

Pytanie 4
Pakiet 4 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewn. 921x1363x721 mm (swg) i wewn. 695x1080x640 mm (swg)
i odległości między półkami 332 mm? Jednostka wsadowa ma wys. 300 mm, nie ma więc potrzeby, aby
odległości między półkami wynosiły min. 350 mm.
Odpowiedź
Ze względu na posiadane kontenery, ergonomię załadunku kontenerów i innych instrumentariów
Zamawiający nie dopuszcza wózka o innych wymiarach wewnętrznych, a ze względu na ograniczone
wymiary windy transportowej Zamawiający nie dopuszcza wózka o innych wymiarach zewnętrznych.

Pytanie 5
Pakiet 6 poz. 1, 2, 3
Czy Zamawiający dopuści regał o gł. 457 mm? Wymiar odbiega od podanych jedynie o 3 mm.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza regał o gł. 457 mm.

Pytanie 6
Pakiet 6 poz. 1, 2, 3
Czy Zamawiający dopuści regał o wys. 1895 mm?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza regał o wys. 1895 mm

Pytanie 7
Pakiet 6 poz. 1, 2, 3
Czy Zamawiający uzna warunek z punktu 9 za spełniony jeśli Wykonawca dostarczy certyfikat ISO?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie uzna certyfikatu ISO. Zamawiający wymaga świadectwa lub atestu PZH.

Pytanie 8
Dotyczy Pakietu 2
Czy Zamawiający w pozycji 2.3 dopuści wózek o szerokości 690 mm? Parametr ten tylko nieznacznie różni się od
wymaganego.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający w pozycji 2.3 dopuszcza wózek o szerokości 690 mm.

Pytanie 9
Dotyczy Pakietu 2
Czy Zamawiający w pozycji 2.3 dopuści wózek o szerokości 690 mm? Parametr ten tylko nieznacznie różni się od
wymaganego.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający w pozycji 2.3 dopuszcza wózek o szerokości 690 mm.

Pytanie 10
Dotyczy Pakietu 2
Czy Zamawiający w pozycji 2.4 dopuści wózek o szerokości 690 mm? Parametr ten tylko nieznacznie różni się od
wymaganego.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający w pozycji 2.4 dopuszcza wózek o szerokości 690 mm

Pytanie 11
Dotyczy Pakietu 2
Czy Zamawiający w pozycji 2.5 dopuści wózek o szerokości 690 mm? Parametr ten tylko nieznacznie różni się od
wymaganego.
Odpowiedź
Tak, Zamawiający w pozycji 2.5 dopuszcza wózek o szerokości 690 mm

Pytanie 12
Dotyczy Pakietu 4
Czy Zamawiający w pozycji 4.1 dopuści wózek na odpady i brudną bieliznę o głębokości 510 mm?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający w pozycji 4.1 dopuszcza wózek na odpady i brudną bieliznę o głębokości 510 mm.

Pytanie 13
Dotyczy Pakietu 4
Czy Zamawiający w pozycji 4.3 dopuści wózek do przewozu materiałów sterylnych 6 STE o wymiarach
960680x1240 mm i przestrzeni ładunkowej 703x603x900 mm?
Odpowiedź
Ze względu na posiadane kontenery, ergonomię załadunku kontenerów i innych instrumentariów
Zamawiający nie dopuszcza wózka o innych wymiarach wewnętrznych, a ze względu na ograniczone
wymiary windy transportowej Zamawiający nie dopuszcza wózka o innych wymiarach zewnętrznych.

Pytanie 14
Dotyczy Pakietu 5
Czy Zamawiający dopuści wieszak na fartuchy RTG zgodnie z poniższym rysunkiem?

Odpowiedź
Tak, Zamawiający dopuszcza wieszak na fartuchy zgodnie z powyższym rysunkiem.

Pytanie 15
PAKIET nr 1
Czy Zamawiający dopuści umywalkę z komorą posiadającą kołnierz blatowy?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie dopuszcza umywalki z komorą posiadającą kołnierz blatowy. Zamawiający wymaga
umywalki w jednej płaszczyźnie z blatem.

Pytanie 16
PAKIET nr 3
Pozycja 3.6 – Taboret podnoszony hydraulicznie – szt. 8
Czy Zamawiający dopuści taboret podnoszony pneumatycznie za pomocą dźwigni nożnowej?
Odpowiedź
Nie. Zamawiający nie dopuszcza taboretu podnoszonego pneumatycznie za pomocą dźwigni nożnej.
Zamawiający wymaga hydraulicznej regulacji wysokości za pomocą dźwigni nożnej.

Pytanie 17
PAKIET nr 3
Pozycja 3.6 – Taboret podnoszony hydraulicznie – szt. 8
Czy Zamawiajacy dopuści taboret z zakresem regulacji 630- 830 mm i średnicy podstawy 610 mm, zapewniającej
stabilność taboretu?
Odpowiedź
Nie. Zamawiający nie dopuszcza taboretu z zakresem regulacji wysokości 630- 830 mm. Zamawiający
wymaga regulacji wysokości w zakresie co najmniej od 490 mm do 630 mm.

Pytanie 18
PAKIET nr 3
Pozycja 3.6 – Taboret podnoszony hydraulicznie – szt. 8
Czy Zamawiający dopuści taboret nie będący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy, ale posiadający
dopuszczenie do obrotu oraz wyprodukowany przez Producenta mebli medycznych posiadającego certyfikaty:
Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485,
Odpowiedź
Nie. Zamawiający wymaga taboretu będącego wyrobem medycznym.
Pytanie 19
PAKIET nr 3
Pozycja 3.7 – Taboret z oparciem podnoszony hydraulicznie – szt. 5
Czy Zamawiający dopuści taboret podnoszony pneumatycznie za pomocą dźwigni nożnowej?
Odpowiedź
Nie. Zamawiający nie dopuszcza taboretu podnoszonego pneumatycznie za pomocą dźwigni nożnej.
Zamawiający wymaga hydraulicznej regulacji wysokości za pomocą dźwigni nożnej.

Pytanie 20
PAKIET nr 3
Pozycja 3.7 – Taboret z oparciem podnoszony hydraulicznie – szt. 5
Czy Zamawiający dopuści taboret z zakresem regulacji 630- 830 mm i średnicy podstawy 610 mm, zapewniającej
stabilność taboretu?
Odpowiedź
Nie. Zamawiający nie dopuszcza taboretu z zakresem regulacji wysokości 630- 830 mm. Zamawiający
wymaga regulacji wysokości w zakresie co najmniej od 490 mm do 630 mm.

Pytanie 21
PAKIET nr 3
Pozycja 3.7 – Taboret z oparciem podnoszony hydraulicznie – szt. 5
Czy Zamawiający dopuści taboret nie będący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy, ale posiadający
dopuszczenie do obrotu oraz wyprodukowany przez Producenta mebli medycznych posiadającego certyfikaty:
Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485,
Certyfikat PN-EN ISO 9001 -projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego?
Odpowiedź
Nie. Zamawiający wymaga taboretu będącego wyrobem medycznym.
Pytanie 22
PAKIET nr 4
Pozycja 4.1 – Wózek na odpady i brudną bieliznę – szt. 18
Czy Zamawiający dopuści wózek głębokości 505 mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka o głębokości 505 mm.

Pytanie 23
PAKIET nr 4
Pozycja 4.1 – Wózek na odpady i brudną bieliznę – szt. 18
Czy Zamawiający wymaga wózka ze spowalniaczem cichego opadania pokrywy?
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie wymaga wózka ze spowalniaczem cichego opadania pokrywy, ale dopuszcza takie
rozwiązanie.
Pytanie 24
PAKIET nr 7
Pozycja 7.1 – Wózek do iniekcji – szt. 4
Czy Zamawiający dopuści wózek o następujących wymiarach:
Wymiary bez osprzętu: 805x430 mm.
Wymiary wew. tacy/blatu: 610x358mm.
Pozostałę parametry zgodnie z SIWZ.
Poniżej proponowane rozwiązanie.

Zdjęcie poglądowe
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka o wymiarach:
Wymiary bez osprzętu: 805x430 mm.
Wymiary wew. tacy/blatu: 610x358mm.

Pytanie 25
Pakiet nr 7
Pozycja 7.2 – Wózek do rozwożenia leków – szt. 3
Czy Zamawiający dopuści wózek z 2 blatami (4 tace) z przegródkami (po2 tace z przegródkami z tworzywa na
każdy poziom). Wymiary całkowite: 660x425x890 mm.
Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26
PAKIET nr 7
Pozycja 7.3 – Wózek zabiegowy/opatrunkowy– szt. 3
Czy Zamawiający dopuści wózek o następujących wymiarach:
Wymiary bez osprzętu: 805x430 mm.
Wymiary wew. tacy/blatu: 610x358mm.
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Poniżej proponowane rozwiązanie.

Odpowiedź
Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka o wymiarach;
Wymiary bez osprzętu: 805x430 mm.
Wymiary wew. tacy/blatu: 610x358mm.

Powyższe wyjaśnienia modyfikują treść siwz w przedmiotowym zakresie.

Dyrektor SPSK
Dr n. med. Mieczysław Błaszczyk

