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

Otwock, dnia 11.04.2017

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego na Dostawę czterech zestawów lamp operacyjnych wraz
z systemem transmisji obrazu i dźwięku dla potrzeb SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku
DZP/36/2017

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
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postepowaniu lampę z zakresem ruchów opisanym w punkcie
8. Załącznika nr 7? Zapisy tego punktu są sprzeczne z wymaganiami punktu nr 5 ww. załącznika.
Wnosimy o rezygnacje z punktu nr 5.
Odpowiedź:
Zamawiający we wcześniejszych odpowiedziach zrerygnował z wymogu zawartego w punkcie nr 5
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu system transmisji, w którym wyjścia gniazda
sieciowe RJ-45 opisane w punkcie 94 są umieszczone w jednostce głównej a nie na kartach wyjść
sygnałowych czy modułach wejście/wyjście? Z
funkcjonalnego punktu widzenia proponowane
rozwiązanie w niczym nie odbiega wymogom opisanym w punkcie 94.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu system transmisji, w którym wyjścia gniazda
sieciowe RJ-45 opisane w punkcie 94 są umieszczone w jednostce głównej a nie na kartach wyjść
sygnałowych czy modułach wejście/wyjście
Pytanie 3
Czy zamawiający dopuści następujący sposób przeprowadzenia prezentacji oferowanego sprzętu:
a.

Do siedziby Zamawiającego zostanie dostarczony komputer klasy PC z którego zdalnie będą
prowadzone wymagane przez protokół z prezentacji zadania.

b.

Urządzenia (lampa operacyjna, kamera w czaszy lampy, kamera PTZ a także jednostka
główna mobilnego systemu) będą znajdować się w centrum szkoleniowym Oferenta.

c.

W siedzibie Zamawiającego poprzez oprogramowanie na komputerze zgodne z oczekiwanymi
przez załącznik nr 7 będą przedstawiane postawione przez Zamawiającego zadania.

d.

Na dodatkowym komputerze będzie prowadzona wideokonferencja z centrum szkoleniowym
podczas której Zamawiający będzie miał możliwość obserwowania prawidłowości przebiegu
wydarzeń mających miejsce w centrum.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga prezentacji zgodnie z wymaganiami SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, że wymagane
elementy muszą być fizycznie dostarczone na miejsce i przedstawiona w trakcie prezentacji wraz z ich
funkcjonalnością.

Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści do przedstawienia referencję na dostawę wyposażenia bloku operacyjnego?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, jako potwierdzenie doświadczenia wykonanie minimum jednej dostawy lamp
operacyjnych wraz z system transmisji. Jeżeli dostawa wyposażenia bloku operacyjnego obejmowała
dostawę minimum jednej dostawy lamp operacyjnych wraz z system transmisji i będzie ona
wyszczególniona w wymaganych dokumentach Zamawiający dopuszcza taką dostawę jako
potwierdzenie doświadczenia.

Pytanie 5
Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne pochodzące od producenta, jako materiały do
ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych
wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów
firmowych dystrybutora oraz oświadczenia dystrybutora , iż oferowany asortyment spełnia wszystkie
oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane
do nieoznaczonego adresata i trudno oczekiwać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane
przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.
Odpowiedź:
Wymóg co do przedmiotu zamówienia jest określony w rozdziale VII siwz, zaś Zamawiający dopuszcza
oświadczenie producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora pod
warunkiem przedstawienia dokumentu autoryzacyjnego potwierdzającego autoryzację w zakresie
dystrybucji.

Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuści lampę z wgłębnością oświetlenia wynoszącą 87,5 cm dla czaszy głównej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza lampy z wgłębnością oświetlenia wynoszącą 87,5 cm dla czaszy głównej.

Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuści lampę z wgłębnością oświetlenia wynoszącą 87,5 cm dla czaszy satelitarnej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza lampy z wgłębnością oświetlenia wynoszącą 87,5 cm dla czaszy
satelitarnej.

Pytanie 8
Prosimy o podanie wysokości stropów oraz sufitów podwieszanych dla pomieszczeń, w których będzie
montowana lampa.
Odpowiedź:
Wysokość pomieszczeń i stropów zostały podane z załączniku nr 6 do siwz - Sposób realizacji
zamówienia

Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny dla mobilnego systemu AV inny niż ze stali nierdzewnej, ale
posiadający atest lub dopuszczenie do obiektów służby zdrowia?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ zamawiający dopuszcza wózek ze stali nierdzewnej lub ze stali
zabezpieczonej przed korozją lakierem proszkowym.

Pytanie 10
Z uwagi na posłużenie się przez Zamawiającego opisem systemu referencyjnego (danej firmy) prosimy o
wyznaczenie minimalnego czasu do prezentacji systemu na 21 dni od daty otwarcia ofert. Czas ten umożliwi to
przygotowanie systemów innych wykonawców do konfiguracji zgodnie z załącznikiem nr 9 z SIWZ.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający po weryfikacji oferty pod względem formalno – prawnym zaprosi
wykonawców, których oferty spełniają wymagania zamawiającego do zaprezentowania zaoferowanych
produktów. Wymóg pozostaje bez zmian.
Zamawiający wyjaśnia, że wymagane elementy muszą być fizycznie dostarczone na miejsce i
przedstawione w trakcie prezentacji wraz z ich funkcjonalnością.

Pytanie 11
Czy Zamawiający odstąpi od oprogramowania umożliwiającego sterowaniem kamerą w lampie oraz kamerą
PTZ w szczególności: obrót kamery, powiększenie/pomniejszenie obrazu, przysłona, ostrość regulacja
automatyczna z poziomu sali wykładowej? Funkcje dostępne będą z monitora sterującego systemu. Lub czy
Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne sterowanie kamerą w lampie dowolnego (wcześniej
przypisanego) komputera poprzez funkcjonalność KVM.
Odpowiedź:
Zamawiający nie odstąpi od wymogów SIWZ dotyczących sterowania kamerą w lampie oraz kamerą
PTZ z poziomu sali wykładowej. Zamawiający nie dopuszcza również sterowania kamerą w lampie z
dowolnego (wcześniej przypisanego) komputera poprzez funkcjonalność KVM.

z up. Dyrektora SPSK
Pełnomocnik ds. Zamówień
Publicznych i Jakości
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