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Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. 

Wyzwolenia 11 

48-317 Korfantów 

 

 

Pismo: PZP-225/19/2018/3  Korfantów dnia: 2018-12-10 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  

2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na: Zakup i dostawa łóżek, 

materacy, szafek i wózków w ramach zadania "Podniesienie efektywności leczenia 

chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz 

przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z 

Pododdziałem Neurologicznym”, treść wspomnianej prośby jest następująca : 

Pytania do: Część nr 3 – wózki reanimacyjne oraz Załącznika 3b do SIWZ – Projekt 

umowy 

 

 

1. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu montażu i uruchomienia przedmiotowych 

wózków reanimacyjnych (cz. 3). Zamawiający otrzymuje oferowane wózki w postaci nadającej się do 

użytku, żadne czynności montażowe czy uruchamiające nie są zatem konieczne. W przypadku tego 

sprzętu wymóg ten jest bezzasadny, a konieczność jego realizacji przyczyni się jedynie do 

bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.   

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

2. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, którego wniesienia żąda najpóźniej w dniu podpisania umowy, w zakresie części 3 – czy jest 

to 5% czy 10% ceny ofertowej brutto. Postanowienia SIWZ w zakresie wysokości zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (pkt XVI podpkt 1 – 5% brutto) są sprzeczne z postanowieniami 

umowy (§ 7 ust. 1 umowy – 10% ceny ofertowej brutto).  

Odpowiedź: zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma wynosić 5%, zmieniony wzór umowy 

zostaje umieszczony na stronie 

3. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przewidzianego w pkt XVI SIWZ oraz w § 7 projektu umowy? W SIWZ oraz samej umowie 

stanowiącej załącznik do SIWZ Zamawiający przewidział wymóg wniesienia wadium oraz liczne 

zabezpieczenia zmierzające do należytego wykonania umowy, w tym m. in. kary umowne. W tych 

warunkach żądanie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest niezasadne i może 

przyczynić się do wzrostu oferowanej ceny produktu.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 
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4. Prosimy o sprecyzowanie, czy w SIWZ oraz projekcie umowy Zamawiający zastrzegł rozszerzoną 

rękojmię za wady rzeczy, czy też chodziło o gwarancję?  

Odpowiedź: Zamawiający zastrzegł rękojmię za wady. 

5. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji w celu wykonania naprawy z 2 dni roboczych 

do 10 dni roboczych oraz w przypadku konieczności ściągnięcia części z zagranicy – do 21 dni 

roboczych. Wymagania stawiane przez Zamawiającego Wykonawcą w zakresie części 3 są nierealne. 

Konieczność sprowadzenia części z zagranicy znacząco wpływa na czas naprawy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

6. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z zapisu zawartego w § 8 ust. 6 projektu umowy w zakresie 

cz. 3 oraz w § 9 ust. 1 lit. c projektu umowy. Powszechną praktyką jest, iż wykonawcy nie dysponują 

sprzętem zastępczym. Bardzo często sprzęt jest ściągany z zagranicy i Wykonawcy nie mają 

możliwości zapewnienia sprzętu zastępczego. Zachowanie tego wymogu może doprowadzić do 

znacznego wzrostu oferowanej ceny produktu.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 

7. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych przewidzianych w § 9 

ust. 1 lit. a,b, c projektu umowy z 0,5% lub 1% do 0,1%-0,2%. Za każdy dzień zwłoki Przewidziane w 

projekcie umowy kary umowne są rażąco wygórowane. Powszechną bowiem praktyką w 

zamówieniach publicznych jest stosowanie kar umownych w wysokości od 0, 1% do 0,2% za każdy 

dzień zwłoki. Zmniejszenie kar umownych ma na celu zapewnienie równości stron stosunków 

zobowiązaniowych, tym bardzie w sytuacji, gdy Zamawiający przewidział szereg innych zabezpieczeń 

mających na celu należyte wykonanie umowy (w tym m. in. obowiązek wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy).  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytania do: Część nr 3 – wózki reanimacyjne oraz Załącznika 1c do SIWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia 

 

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka reanimacyjnego o następujących parametrach: 

1. Szkielet wózka wykonany z anodowanego aluminium; blat górny - tworzywo ABS; 

szuflady (w tym czoła szuflad) - tworzywo będące połączeniem PC i ABS; boki i tył wózka - 

tworzywo sztuczne; wszystkie w/w materiały charakteryzującego się wysoką wytrzymałością 

i trwałością.  

2. Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad   

3. Wymiary zewnętrzne wózka (bez wyposażenia):  

- wysokość: 105 cm 

- głębokość: 59,4 cm 

- szerokość: 78 cm  

4. Wózek wyposażony w:  

- dwie szuflady o wysokości 76 mm, 

- dwie szuflady o wysokości 156 mm,  

- jedna szuflada o wysokości 236 mm.    

5. Szuflady (pojemniki szuflad)  jednoczęściowe - odlane (tworzywo PC i ABS) w formie 

bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji. 
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6. Czoła szuflad z przeźroczystymi okienkami z możliwością umieszczenia opisu 

identyfikującego zawartość szuflady.  

7. Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy 150 mm, w tym 2 z blokadą i 2 

antystatyczne, z niebudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone w odległościach 

zapewniających prawidłową mobilność i zwrotność wózka. 

8. Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS chroniący 

wózek i ściany przed uszkodzeniami  

9. Wyposażenie podstawowe wózka:   

- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów,  

- uchwyt do przetaczania (z trzech stron podniesione brzegi blatu jako zintegrowane 

ergonomiczne uchwyty do przetaczania) 

- uchwyt uniwersalny na pojemnik do zużytych igieł   

- przestrzeń na cewniki (zintegrowana w tylnej ścianie wózka)  

- kosz na odpadki (zintegrowany w bocznej ścianie wózka)  

- dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane 

pojemniki „kieszenie” z boku wózka  

- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,  

- przestrzeń na butlę z tlenem (zintegrowana w tylnej ścianie wózka)  

- szuflady jak opisane w pkt. 4 (wózek 5-cioszufladowy), w tym jedna z 5-ciu szuflad o wys. 

76 mm wyposażona w organizery z przeznaczeniem na poszczególne ampułki (leki 

natychmiastowego użycia – ratujące życie),   

- wymienione wyposażenie podstawowe zintegrowane w budowie wózka nie powodujące 

zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie; z wyjątkiem uchwytu 

uniwersalnego na pojemnik na zużyte igły zawieszonego na wieszaku kroplówki 

(zamocowany w sposób nie narażający go na uszkodzenie).   

 

10. Wyposażenie dodatkowe: 

- półka pod defibrylator, obrotowa o 360⁰, blokowana, z regulacją wielkości, w górnej części 

blatu  

- wieszak kroplówki z regulacją wysokości 

- płyta do masażu serca (chowana pod blatem) 

- listwa z 4 gniazdami elektrycznymi  

- półka na ssak, z regulacją głębokości 

11. Kolorystyka do wyboru - możliwy wybór kolorystyki oznaczeń uchwytów szuflad (9 

kolorów oznaczeń do wyboru) 

12. Deklaracja zgodności 
 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi opisane w SIWZ, z uwzględnieniem zmian 

wynikających z odpowiedzi na pytania umieszczone na stronie internetowej w dniu 6.12.2018 r. 

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej) 
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Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego 

zostaje zamieszczone na stronie internetowej www.bip.ocr.pl 

 

         Anna Kłonowska 


