Częstochowa, dnia 02.09.2014 r.

MSZ.ZP.3411/26/2014.
Do wiadomości
Firmy biorące udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na:
Wyposażenie modernizowanego Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala
Zespolonego w Częstochowie.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia
25.08.2014 r. pod nr 181891 – 2014, na stronie internetowej www.zsm.czest.pl, oraz
w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w dniu 25.08.2014 r.

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego
postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz.
907 z póź. zmian.) przekazujemy wyjaśnienia treści SIWZ.
Pytanie Nr 1 - Pakiet 1
Zamawiający zapisał - światło miejscowe - prosimy o potwierdzenie że chodzi o światło
ogólne nie o oświetlenie do czytania.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga oświetlenia miejscowego - nocnego.
Pytanie Nr 2 - Pakiet 3
Czy zamawiający dopuści pompy o wydajności 12 m3/h 67dba moc 0,25kW zasilanie
400V50Hz- parametr ten jest lepszy od opisanego SIWZ .
Odpowiedź: Tak pod warunkiem że parametr zasilania będzie na poziomie 230V50Hz.
Pytanie Nr 3
Czy zamawiający dopuści pompy o wydajności 10 m3/h 57dba moc 0,36kW zasilanie
230V50Hz - parametr ten jest lepszy od opisanego SIWZ
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 4
Czy zamawiający dopuści agregat ze zbiornikiem wolnostojącym o pojemności 90 dm3
parametr ten nie ma kompletnie żadnego wpływu na obsługę i funkcjonalność.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.
Pytanie Nr 5
Czy zamawiający dopuści odchyłkę od gabarytów i masy agregatu o +/-10% - parametry te
jako nie parametry geometryczne i masowe nie służą do opisania standardu urządzenia,
opisują jedynie w sposób fotograficzny urządzenie referencyjne firmy TEPRO
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.
Pytanie Nr 6
Prosimy o podanie terminu realizacji w tygodniach lub dniach dla Pakietu nr 1 i Pakietu nr 3,
są to urządzenia medyczne produkowane na zamówienie, Wykonawca nie jest w stanie
określić ile będzie trwało postępowanie przetargowe, które może opóźnić z wielu powodów
chociażby odwołania do KIO, uzupełnienie ofert itp. prosimy o podanie terminu realizacji
od momentu podpisania umowy?.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę zapisu SIWZ w Rozdziale V na zapis:
Wymagany termin realizacji zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy
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Pytanie Nr 7
Czy zamawiający dopuści pompy o wydajności 12 m3/h 67dba moc 0,25kW zasilanie
230V50Hz- parametr ten jest lepszy od opisanego SIWZ
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.
Pytanie Nr 8 - Dotyczy pakietu nr 1
Prosimy o potwierdzenie że oświetlenie miejscowe z punktu 5 i 6 paneli jest to światło na
pacjenta którego źródło jest wbudowane w panel.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga oświetlenia nocnego wbudowanego w panel
załączane i wyłączane wyłącznikiem w panelu.
Pytanie Nr 9
Prosimy o szerszy opis oświetlenia do czytania i oświetlenia miejscowego z punktu 6 i 8
paneli (2szt.). W praktyce tych dwóch określeń używa się zamiennie.
Odpowiedź: W punkcie 6 określone zostało oświetlenie nocne w punkcie 8 oświetlenie
do czytania.
Pytanie Nr 10
W jaki sposób ma być włączane oświetlenie do czytania dla 2 szt. paneli?.
Odpowiedź: W paneli wyłącznikiem.
Pytanie Nr 11
Manipulator pacjenta pojawia się zarówno w opisie paneli jak i w zestawie przywoławczym
punkt 3. Czy manipulatory nie zostały zdublowane? Gdzie należy je wycenić?.
Odpowiedź: Manipulator pacjenta ma być zainstalowany i wyceniony w panelu
przyłóżkowym.
Pytanie Nr 12
Czy do miejsca montażu paneli będą doprowadzone wszystkie niezbędne media do
uruchomienia ich.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 13
Prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 10.10.2014 z racji tego że panele wykonuje się
każdorazowo pod indywidualne zamówienie klienta.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 6
Pytanie Nr 14 - Dotyczy pakietu nr 3
Zamawiający w specyfikacji wpisał pompy AT4A firmy TEPRO. Prosimy o dopuszczenie
urządzeń równoważnych innych firm.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem zaoferowania urządzeń
o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie
parametrów wskazanych w opisie zamówienia.
Pytanie Nr 15
Zgodnie z normą PN EN ISO 73961-1 jedna pompa musi zapewnić całe maksymalne
zapotrzebowanie na podciśnienie dla jednostki służby zdrowia. Zamawiający umieścił
w specyfikacji pompy firmy TEPRO AT4A której wydajność (dla 1 szt.) to 4 lub 3,75m3/h
w zależności od warunków pracy. Jednocześnie Zamawiający pisze o ogólnej szybkości
pompowania 9m3/h. Prosimy o potwierdzenie że należy kierować się wydajnością pomp
czyli wydajność jednej pompy nie powinna być mniejsza niż 3,75m3/h.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 16
Prosimy o potwierdzenie że podana wydajność pompowania jest wartością minimalną
i Zamawiający dopuszcza agregat o wyższej wydajności (parametr lepszy).
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 17
Zamawiający wymaga aby moc pompy była 0,5 kW natomiast w specyfikacji producenta
pompy AT4A jest podana moc 0,55 kW. Prosimy o dopuszczenie mocy 0,55 kW.
Odpowiedź: Tak. zamawiający dopuści również.
Pytanie Nr 18
Prosimy o potwierdzenie że podany pobór mocy jest wartością maksymalną i Zamawiający
dopuszcza agregat o mniejszym poborze mocy przy zachowaniu wymaganej wydajności
(parametr lepszy).
Odpowiedź: Tak.
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Pytanie Nr 19
Prosimy o potwierdzenie że podany poziom hałasu jest wartością maksymalną
i Zamawiający dopuszcza agregat o mniejszym poziomie hałasu (parametr lepszy).
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 20
Prosimy o dopuszczenie agregatu próżniowego w technologii bezolejowej. Technologia ta
znacznie obniża koszty przeglądów serwisowych (agregat jest tańszy w eksploatacji).
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 21
Prosimy o dopuszczenie urządzeń o średnicach wlotu i wylotu dobranych przez producenta
do wydajności urządzenia.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 22
Prosimy o dopuszczenie wysokości agregatu 106 cm lub 126cm. Wysokości te niewiele
różnią się od wymaganych i nie mają żadnego wpływu na własności użytkowe, parametry
pracy czy dla obsługi.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 23
Prosimy o dopuszczenie szerokości agregatu 70 cm lub 86cm. Wysokości te niewiele różnią
się od wymaganych i nie mają żadnego wpływu na własności użytkowe, parametry pracy czy
dla obsługi.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 24
Czy do miejsca montażu agregatu będzie doprowadzona instalacja elektryczna 230V oraz
instalacja próżni?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 25
Prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 10.10.2014 z racji tego że urządzenia tego typu
wykonuje się każdorazowo pod indywidualne zamówienie klienta.
Odpowiedź: Patrz odpowiedz na pytanie nr 6
Pytanie Nr 26
Prosimy o wykreślenie z opisu technicznego –w pakiecie nr 1(panele i zestaw przywoławczy
–wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych . Wpis na mocy aktualnej ustawy o wyrobach
medycznych nie istnieje (stracił ważność) . Brak podstawy prawnej do takiego wymogu.
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie merytoryczne i prawne.
Zamiennie Zamawiający może żądać dołączenia do oferty dokumentów dopuszczających do
obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych , czyli deklaracji Zgodności CE
i Certyfikatu Jednostki Notyfikowanej (wymóg dotyczący tylko wyrobów medycznych).
Odpowiedź: Zamawiający usuwa z opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do
SIWZ) wymóg dołączenia wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych, i zgodnie
z ustawą o wyrobach medycznych będzie wymagał deklaracji Zgodności CE
i Certyfikatu Jednostki Notyfikowanej.
Pytanie Nr 27 Zestaw przywoławczy szpitalny kpi. 1/ Opis parametrów wymaganych;
Pytanie do pkt.1 Centralka dyżurna
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostawę centralek dyżurkowych
pielęgniarskich wyposażonych w przyciski przeglądania aktualnych wezwań oraz
wyświetlacz LCD wskazujący alfanumerycznie adres wezwania oraz rodzaj przycisku
z którego zostało nadane. Centralki oprócz wskazań wyświetlaczy posiadają dźwiękową
sygnalizację aktualnych wezwań i alarmów technicznych.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.
Pytanie Nr 28
Pkt. 2 Terminal salowy z funkcją lekarska
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę nowocześnie wykonanych przycisków
przywoławczo odwoławczych z wyświetlaczem LCD które dźwiękowo oraz
alfanumerycznie wskazują wezwania przekierowane z innych sal i pomieszczeń
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści również.
Pytanie Nr 29
Pkt. 6 Uchwyt manipulatora
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Prosimy Zamawiającego o rezygnację z tego wymogu. Jak wskazują doświadczenia
większości użytkowników manipulatory powinny znajdować się w zasięgu ręki pacjenta
a nie na ścianie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie Nr 30
Pkt. 7 Lampka salowa 4 kolory
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę lampek korytarzowych LED o wysokiej jasności
świecenia z 3 kolorami sygnalizacji zdarzeń zgodnie z obowiązującymi standardami
technicznymi. Norma DIN 0834 określająca najwyższe parametry bezpieczeństwa wymaga
sygnalizacji 3 kolorowej w tym kolory czerwony, zielony i biały lub żółty.
Odpowiedź: Sygnalizacja wezwań 4 stopniowa. Wezwanie lekarza kolorem dowolnym.
Pytanie Nr 31
Pkt. 8 Zasilacz 24W120W
Prosimy o sprecyzowanie rodzaju oraz ilości zasilaczy niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania. Dobór ilości oraz rodzaju zasilaczy dokonywany jest w zależności od
sposobu działania systemu oraz zależny wprost od ilości elementów składowych.
Odpowiedź: Ilość zasilaczy niezbędna do prawidłowej pracy urządzeń uwzględnionych
w SIWZ.
Pytanie dodatkowe 1
Czy w miejscu montażu zestawu przywoławczego szpitalnego jest lub będzie wykonane
okablowanie. Jeśli tak prosimy o podanie rodzaju okablowania z uwzględnieniem
przekrojów.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie dodatkowe 2
Czy do miejsc montażu paneli nadłóżkowych są lub będą doprowadzone wszelkie niezbędne
media elektryczne i gazowe.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie dodatkowe 3
Czy Zamawiający będzie wymagał deklaracji CE producenta na wszystkie elementy
składowe oferowanego systemu wraz z podaniem numerów katalogowych. Taki wymóg
pozwoli Zamawiającemu uniknąć dostawy systemu będącego dziełem „domorosłych
wynalazców" Prosimy o usunięcie wymagania dotyczącego certyfikatu dla Wyrobu
Medycznego - w myśl obowiązującego prawa ,,system przyzywowy" nie jest Wyrobem
Medycznym i nie podlega związanemu z tym procesowi certyfikacji.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie Nr 26.
Pytanie dodatkowe 4
Prosimy zamawiającego o podanie informacji z jakich materiałów są lub będą wykonane
ściany w miejscu przewidzianym do montażu paneli; cegła pełna, Ytong, Silka ???.
W przypadku wykonania ścian w konstrukcji lekkiej G/K będzie niezbędne wykonanie
wzmocnień np. z płyty OSB.
Odpowiedź: Ściany murowane z cegły oraz płyty karton gips
Pytanie Nr 32 Dotyczy treści SIWZ:
Prosimy Zamawiającego o podanie właściwego terminu dostawy paneli oraz elementów
systemu. Z zapisów SIWZ wynika że dostawa powinna nastąpić do 29.09.2014 jednak
Zamawiający zastrzega sobie 30-dniowy termin związania Umową - wynika z tego że
Umowa może zostać zawarta po wymaganym terminie dostawy.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 - Dostawa paneli oraz elementów
systemu - 14 dni od daty podpisania umowy. 30 dniowy okres dotyczy związania
ofertą, o którym mowa w art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.
Pytanie Nr 33
Czy Zamawiający zapewni doprowadzenie instalacji elektrycznej oraz instalacji gazów
medycznych do miejsc montażu paneli wskazanych przez dostawcę.
Odpowiedź: TAK
Pytanie Nr 34
Czy Zamawiający zapewni wykonanie niezbędnego okablowania instalacji przyzywowej
w sposób wskazany przez dostawcę.
Odpowiedź: TAK
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Pytanie Nr 35 Zestaw przywoławczy szpitalny kpl.l
Opis parametrów wymaganych; Pytanie do pkt - 1 Centralka dyżurna
Prosimy Zamawiającego o rezygnację wymagania podtynkowego montażu centralek.
Centralki nowoczesnych systemów przyzywowych -w tym również centralki systemu
opisanego w SIWZ, w celu łatwiejszej identyfikacji zdarzeń, są elementami montowanymi
natynkowo.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza natynkowy montaż centralek.
Czy Zamawiający zrezygnuje z centralek wyposażonych w funkcje bezpośredniego
wezwania lekarza. Opisana funkcja jest użytkownikowi zupełnie zbędna zważywszy na
specyfikę oddziału jak również brak dyżurki lekarskiej do której takie wezwania mogły być
kierowane.
Odpowiedź: NIE
Pytanie Nr 36 dot. pkt 2 Terminal salowy z funkcją lekarską:
Prosimy Zamawiającego o zgodę na dostawę nowoczesnych terminali salowych LCD
wyposażonych w przyciski przywołania, potwierdzania obecności i kasowania oraz funkcję
wezwania pomocy w przypadkach doraźnych. Z wieloletniego doświadczenia wiadomo że
elementy wszystkich systemów wyposażone w nadmierną ilość przycisków i funkcji stają się
przyczyną niepotrzebnych interwencji spowodowanych ciekawością pacjentów zwłaszcza na
oddziałach dziecięcych. Funkcja wezwania lekarza oraz dodatkowego potwierdzenia
obecności jest z reguły zarezerwowana dla obiektów klinicznych o skomplikowanej
strukturze funkcjonalnej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.
Pytanie Nr 37 dot. pkt. 6 Uchwyt manipulatora:
Prosimy Zamawiającego o rezygnację z tego wymogu.
Manipulatory powinny być w zasięgu ręki pacjentów i w 100% spoczywają swobodnie
u wezgłowia łóżka lub pod ręką leżącego pacjenta a tylko takie usytuowanie gwarantuje
łatwe i szybkie wezwanie pomocy w nagłych przypadkach. Tylko w wyjątkowych sytuacjach
w uchwytach ściennych umieszczone są słuchawki wielofunkcyjne realizujące funkcje
telefonu wewnętrznego, sterujące oświetleniem, zmianą kanałów telewizyjnych oraz
regulacją głośności słuchawek.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 38 dot pkt. 7 Lampka salowa 4 kolory:
Prosimy Zamawiającego o zgodę na dostawę lampek sygnalizacyjnych salowych
3 kolorowych wykonanych w technologii LED których kolory sygnalizacyjne są zgodne
z wymaganiami normy DIN 0834 cześć 1 i 2 której odpowiada większość nowoczesnych
systemów przyzywowych dostępnych na rynku w tym system opisany w SIWZ. Kolor
czerwony - wezwanie, kolor biały - wezwanie z WC, kolor zielony - obecność personelu, kolor
czerwony + zielony wezwanie pomocy. Dodatkowy 4 -niebieski kolor nie wymagany żadnymi normami
czy przepisami może stanowić utrudnienie dla konkurencji a przy okazji podnieść zyskowność ze
sprzedaży. Prosimy Zamawiającego również o rezygnację z wymagania w lampkach dodatkowego
sygnalizatora dźwiękowego /buzzera/ - jest to parametr ponadstandardowy nie wymagany normą DIN
0834 ani przepisami. Dźwiękowa sygnalizacja wezwań jest realizowana w centralkach
zlokalizowanych w dyżurkach personelu oraz każdy terminal salowy w przypadku przekierowania
wezwań. Dublowanie tej funkcji nie ma żadnego uzasadnienia technicznego czy użytkowego.

Zgoda na powyższe zagwarantuje Zamawiającemu dostawę nowoczesnych paneli
nadłóżkowych oraz wysokiej jakości systemu przyzywowego, prostego i czytelnego
w obsłudze zarówno dla pacjentów jak i personelu. Dodatkowo Zamawiający będzie mógł
zrealizować zamówienie za niższą kwotą.
Odpowiedź: Sygnalizacja wezwań 4 stopniowa. Wezwanie lekarza kolorem dowolnym.
Pytanie Nr 39 Pakiet 1 Zestaw przywoławczy szpitalny kpl 1
Czy zamawiający dopuści cyfrowy dwuprzewodowy system przywołania, odporny na
zwarcia, przeciążenia oraz zmianę polaryzacji pary przewodów, współgrający z normą DIN
0834 i spełniający następujące wymagania:
1. Centrala dyżurna
- informacja o alarmach
- podgląd aktualnych zdarzeń
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- wbudowana pamięć ostatnich 25000 zdarzeń (bez ciągłego podłączenia komputera)
- przekierowanie wezwań
- moduły wezwania lekarza oraz pomocy
2. Terminal salowy
- kolorowy wyświetlacz
- wbudowany buzzer
- podgląd aktualnych zdarzeń
- przekierowanie wezwań
- wezwanie dodatkowej pomocy
- moduł wezwania lekarza
3. Manipulator pacjenta
- możliwość wezwania pomocy
- wytłoczony alfabetem Braille’a napis „SOS”
- diody potwierdzające wezwanie pomocy
- przewód 2 m
4. Gniazdo manipulatora
- możliwość wezwania pomocy z gniazda
- wejście na manipulator
- diody potwierdzające wezwanie pomocy
- posiada własny adres
5. Przycisk sznurkowy
- diody potwierdzające wezwanie pomocy
- posiada własny adres
- sznurek 2 m
6. Lampka salowa
- 3 kolory
- montaż natynkowy
- kolory widoczne pod kątem 180°
- buzzer
Uwaga: Zapis w opisie wymaganych parametrów jednoznacznie wskazuje na producenta
systemu przywołania i uniemożliwia uczestnictwo w przetargu innych firm.
7. Zasilacz 24V DC
Uwaga: Zapis w opisie wymaganych parametrów jednoznacznie wskazuje na producenta
systemu przywołania i uniemożliwia uczestnictwo w przetargu innych firm.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zasilanie musi być odseparowane od
komunikacji.
8. Brak wpisu do Rejestru Urządzeń Medycznych.
Uwaga: Z definicji tego typu wyroby nie są zobowiązane być wyrobami medycznymi (żaden
system przywołania nie spełnia tego wymogu).
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 26.
Pytanie Nr 40 Zestaw przywoławczy szpitalny kpl.l
Wymagania ogólne
Pytanie do pkt. l Centralka dyżurkowa
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na dostawę systemu którego centralki nie
posiadają funkcji bezpośredniego wezwania lekarza oraz wezwania dodatkowej pomocy.
Konfiguracja systemu jakiej wymaga Zamawiający wskazuje że takie funkcje są
całkowicie zbędne zwłaszcza w centralce dyżurowej i nigdy nie będą realizowane.
W większości systemów odbiór wszystkich wezwań odbywa się automatycznie bez
udziału personelu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie Nr 41 dot. pkt. 2 Terminal salowy z funkcją lekarską
Prosimy o wyrażenie zgody na dostawę salowych terminali przywoławczo-odwoławczych
z wyświetlaczami LED oraz sygnalizacją dźwiękową wezwań.
Terminale będą realizowały wezwania personelu, potwierdzanie obecności personelu oraz
dodatkowe wezwania „pomoc"
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Pytanie Nr 42 dot. pkt. 5 Przycisk sznurkowy
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Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający będzie wymagał dodatkowego przycisku kasującego
do WC. Zgodnie z zapisami Normy DIN 0834 zgodnie z którą powinien działać system
opisany w tabelach SIWZ taki element powinien się znaleźć w każdej toalecie znajdującej
się w Sali pacjentów.
Odpowiedź: Nie.
Pytanie Nr 43 dot pkt. 6 Uchwyt manipulatora
Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dostawy uchwytów dla manipulatorów.
Proponujemy dostawę manipulatorów z wydłużonym kablem 3m który będzie swobodnie
spoczywać obok leżącego pacjenta pozostając w bezpośrednim zasięgu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie Nr 44 dot pkt. 7 Lampka salowa 4 kolory
Prosimy Zamawiającego o zgodę na dostawę lampek salowych LED wskazujących przebieg
zdarzeń zachodzących w systemie zgodnie z DIN 0834 która jest przyjęta jako wzorzec
techniczny dla systemów oferowanych na krajowym runku;
Sygnalizacja wezwań - światło koloru czerwonego,
Sygnalizacja wezwań z toalet - światło koloru białego lub żółtego,
Sygnalizacja obecności personelu w Sali - światło koloru zielonego,
Sygnalizacja wezwań „pomoc" - światło zielone+czerwone migające.
Światło niebieskie oraz sygnalizacja dźwiękowa nie jest wymagana przepisami.
Odpowiedź: Sygnalizacja wezwań zgodnie z SIWZ. Wezwanie lekarza kolorem
dowolnym.
Pytanie Nr 45 dot pkt. 8 Zasilacz 120W,24V,DC,SA
Prosimy Zamawiającego o sprostowanie tego zapisu. Zasilacze do systemów przyzywowych
są indywidualnie dobierane pod względem napięcia zasilającego jak również obciążenia. Dla
konfiguracji wymaganej przez Zamawiającego będą prawdopodobnie wymagane 2 zasilacze
o różnej charakterystyce prądowej.
Odpowiedź: Dobór zasilaczy dostosowany do urządzeń uwzględnionych w SIWZ.
Pytanie Nr 46
Pytanie formalne 1
Czy Zamawiający będzie wymagał systemu przyzywowego w którym wszystkie terminale
oraz przyciski posiadają możliwość odbioru wezwań z nadajników / pilotów / mobilnych. Taki
wymóg da Zamawiającemu dodatkowa możliwość realizacji wezwań personelu
z każdego miejsca w Sali chorych czy toalecie bez użycia przycisków czy manipulatorów.
Odpowiedź: Nie. System ma być wyłącznie przewodowy.
Czy Zamawiający będzie wymagał deklaracji CE producenta dla wszystkich elementów
dostarczonego systemu przyzywowego w tym; centralki, lampek, terminali salowych,
przycisków WC, gniazd oraz przycisków gruszkowych pacjentów. Zaznaczamy że zgodnie
z obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej normami i przepisami system przyzywowy
jako funkcjonalna całość lub jako poszczególne elementy nie są Wyrobami Medycznymi i nie
podlegają certyfikacji.
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie Nr 26.
Pytanie Nr 47 Dotyczy - pakiet nr 1 panele nadłóżkowe, system przyzywowy
Czy Zamawiający zapewnia doprowadzenie do miejsca montażu paneli nadłóżkowych
niezbędnych mediów gazowych i elektrycznych?.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 48
Prosimy o informację, czy podłączenie elektryczne oraz pomiary elektryczne paneli są
przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o informację jakich pomiarów zamawiający
będzie wymagał?.
Odpowiedź: Nie.
Pytanie Nr 49
Czy Zamawiający dopuści gniazda RJ45 w systemie Keystone kategorii 6e?.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 50
Czy zamawiający dopuści punkty poboru gazów medycznych zgodnych z normą SS8752430
typu AGA równoważne do punktów MC 70? Podany typ punktów wskazuje na konkretnego
producenta.
Odpowiedź: Tak.
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Pytanie Nr 51
Prosimy o podanie maksymalnej długości paneli nadłóżkowych jakich Zamawiający będzie
wymagał?.
Odpowiedź: Maksymalnie 1,6 m
Pytanie Nr 52
Ponieważ Zamawiający nie zamieścił w specyfikacji informacji, jakiego typu panele
nadłóżkowe (pionowe czy poziome) będą wymagane przez Zamawiającego prosimy
o podali ilości typów paneli pionowych i poziomych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wszystkich paneli poziomych.
Pytanie Nr 53
Prosimy o informację, jak ma być załączane oświetlenie nocne w panelu?.
Odpowiedź: Oświetlenie nocne ma być załączane wyłącznikiem zabudowanym
w panelu.
Pytanie Nr 54
Czy Zamawiający zapewnia doprowadzenie do miejsca montażu elementów Zestawów
przywoławczych szpitalnych wszelkich przewodów niezbędnych do instalacji i uruchomienia
Zestawów przywoławczych?.
Odpowiedź: Tak.
Pytanie Nr 55 Dotyczy zapisów SIWZ
Zgodnie z zapisami siwz Zamawiający wymaga aby wszystkie czynności serwisowe
w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy były wykonywane na
koszt Wykonawcy (w okresie 36 miesięcy).
W związku z tym, że część producentów urządzeń przeprowadza odpłatne przeglądy
serwisowe i gwarancja nie obejmuje wymiany materiałów eksploatacyjnych, prosimy
o zmianę zapisów warunków gwarancji w tym zakresie i potwierdzenie, że koszt materiałów
eksploatacyjnych wymienianych podczas okresowych przeglądów jest po stronie
Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że ujęcie w cenie ofertowej kosztu materiałów
eksploatacyjnych w znacznym stopniu wpływa na podniesienie ceny oferty, ponieważ
wymiana np. żarówki przez pracownika szpitala jest zdecydowanie tańsze niż wysłanie
pracownika autoryzowanego serwisu.
Zwracamy ponadto uwagę, że rozszerzenie gwarancji na materiały eksploatacyjne
wielorazowego użytku i akcesoria zużywalne mogłoby doprowadzić do nadania
Zamawiającemu uprawnienia skutkującego praktycznie nieograniczonym przedłużeniem
okresu gwarancji. To z kolei spowodowałoby, że nie możliwe będzie skalkulowanie ceny
oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe
przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione- teoretycznie
możliwa jest nieograniczona ilość wymian. Elementy zużywalne ze swej natury ni podlegają
naprawie w przypadku zużycia - muszą wtedy podlegać wymianie - wobec tego zgodnie
z brzmieniem art. 581 §1 k.c. gwarancja na te elementy musiałaby biec od nowa, co z kolei
oznaczałoby dożywotnią gwarancję na materiały zużywające się szybciej niż trwa gwarancja
(np. 36 m-cy). Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana postawie Zamawiającego, nie
będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość
materiałów eksploatacyjnych Zamawiający zamówi - jest ona nieograniczona.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie Nr 56
Prosimy o modyfikację zapisów dot. kar umownych w par 6 ust. 1
pkt. a) na: 1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące
kary umowne:
a) za zwłokę w realizacji dostawy w terminie określonym w § 2 ust.l, karę umowną
w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień
zwłoki.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie Nr 57
W związku z zapisem w § 2 ust. 3 prosimy o wyjaśnienie:
1) Czy Zamawiający w terminie realizacji umowy przewiduje zmianę formy prawnej
zakładu Zamawiającego?
Odpowiedź: Nie.
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2) Czy w przypadku zmiany formy prawnej zakładu Zamawiającego obowiązki związane
z realizacją przedmiotowej umowy zostaną przejęte przez nowego właściciela/
Zamawiającego?
Odpowiedź: Tak.
3) co Zmawiający rozumie pod pojęciem odpowiedzialności materialnej i co wchodzi
w jej zakres.
Odpowiedź: W zakres pojęcia wchodzi każda odpowiedzialność Zamawiającego
wobec Wykonawcy w związku z rozwiązaniem umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla
wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor
Wojciech Konieczny
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