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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.DGt.638,639.6.2015 Rybnik, 10.11.2015 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawy materiałów budowlanych, elektrycznych i wodno - kanalizacyjnych dla 

potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Rybniku (DZp.DGt.320.1.2015) 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 

Z DNIA 10.11.2015 r. 
 

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 

ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące 

zmiany: 
MILASYSTEM (Proma Reha) 

Pytanie 1  

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji. 
 

Pytanie 2 (dotyczy Pakietu nr 1) 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji wykonanej z profili o przekroju 2x3 cm? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 3 (dotyczy Pakietu nr 1) 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 920 mm? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 4 (dotyczy Pakietu nr 1) 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wypełnione płytą z tworzywa HPL o 

grubości 6 mm? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 5 (dotyczy Pakietu nr 1) 

Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem wykonanym z płyty z tworzywa ABS w kolorze białym 

z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów? 
 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 



Pytanie 6 (dotyczy Pakietu nr 1) 

Czy Zamawiający dopuści szafkę której szuflada wysuwana jest na prowadnicach suwnych? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza szafkę, której szuflada wyzuwana jest na prowadnicach suwnych. 

Stiegelmeyer Sp. z o.o. 

Pytanie 7  

Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgodny na przedłużenie terminu realizacji zamówienia. 
 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający zmniejszy kary umowne za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu sprzętu z 0,5% na 

0,3%? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar. 
 

Pytanie 9 (dotyczy Pakietu nr 1) 

Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym pasy bezpieczeństwa można mocować bezpośrednio do 

ramy łózka? Nie ma potrzeby stosować dodatkowych, wyodrębnionych uchwytów. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość pod warunkiem mocowania pasów do ramy zewnętrznej 

łóżka. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania w przypadku łóżka skonstruowanego na 

bazie ramy wewnętrznej. 
 

Pytanie 10 (dotyczy Pakietu nr 1) 

Czy Zamawiający dopuści poręcze boczne montowane w tuleje znajdujące się pod ramą leża 

(montaż odbywa się bez udziału narzędzi)? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 
 

Pytanie 11 (dotyczy Pakietu nr 1) 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami do otwierania lakierowanymi 

proszkowo? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 12 (dotyczy Pakietu nr 1) 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez dodatkowej półki wewnątrz zamkniętego 

konteneru? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza szafki bez dodatkowej półki wewnątrz zamkniętego konteneru. 
 

Pytanie 13 (dotyczy Pakietu nr 1) 

Czy Zamawiający dopuści poręcze boczne montowane w tuleje znajdujące się pod ramą leża 

(montaż odbywa się przy pomocy narzędzi – montaż za pośrednictwem śrub)? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

Elmiko Medical 

Pytanie 14 (dotyczy Pakietu nr 2) 



Czy Zamawiający dopuści w pkt 2 transformator separowany galwanicznie o min. Mocy 800VA, 

którego parametry będą spełniały wszystkie wymagania odnośnie zasilania i poboru mocy 

zaoferowanego systemu EMG/EP? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie 15 (dotyczy Pakietu nr 2) 

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 4 minimalne wartości w zakresie pasma rejestrującego od 

0,3Hz do 15kHz? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie 16 (dotyczy Pakietu nr 2) 

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 2 stolik jezdny o szkielecie metalowym z kołami gumowymi 

o średnicy 70mm i półkach wykonanych z płyty laminowanej? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie 17 (dotyczy Pakietu nr 2) 

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 8 natężenie bodźców tonalnych w zakresie od 250Hz do 

8kHz? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie 18 (dotyczy Pakietu nr 2) 

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 14 możliwość jednoczesnego wyświetlania ostatnich min. 12 

zapisów badania na jednym ekranie, który będzie posiadać funkcje wyboru i podmiany wybranego 

przebiegu? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie 19 (dotyczy Pakietu nr 2) 

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 4 możliwość rozbudowy aparatu o większą ilość kanałów 

poprzez wymianę (upgrade) samej głowicy? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem, że rozbudowa odbędzie się na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP, zmienia treść SIWZ 

w Szczegółowej specyfikacji technicznej (Załączniku nr 8,9,10 do SIWZ). 
 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

 

         Z poważaniem 

                  Dyrektor Szpitala 

                 Andrzej Krawczyk 

 


