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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

ORAZ ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
                             
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę mebli medycznych. 
 Nr sprawy: ZP-18-108BN 
 
                  W związku z zapytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dotyczących treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art. 38  ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), dalej 
zwana ustawą Pzp, udzielam następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1 Pakiet nr 4 – fotel laryngologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny o długości siedzenia wynoszącej 450mm? 
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 2 Pakiet nr 4 – fotel laryngologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny z regulacją wysokości w zakresie od 590 do 
890mm? 
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 3 Pakiet nr 4 – fotel laryngologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny z możliwością obrotu siedzenia w stosunku 
do podstawy o 180˚ (w prawo i w lewo)? 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 4 Pakiet nr 4 – fotel laryngologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny z obrotem siedzenia blokowanym 
za pomocą wygodnej dźwigni? 
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 
 Pytanie nr 5 Pakiet nr 4 – fotel laryngologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny z kątem odchylenia oparcia pleców 
w zakresie od 0˚ do 85˚ - regulacja siłownikiem elektrycznym za pomocą sterownika ręcznego? 
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 6 Pakiet nr 4 – fotel laryngologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny o dopuszczalnym obciążeniu na poziomie 
200kg? 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 7 Pakiet nr 5 – fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o całkowitej długości leża w pozycji poziomej 
wynoszącej 1950mm? 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 8 Pakiet nr 5 – fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o szerokości samego leża wynoszącej 

650mm? 

Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 9 Pakiet nr 5 – fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z wysokością regulowaną siłownikiem 
elektrycznym za pomocą sterownika ręcznego? 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie o ile sterownik ręczny to pilot.  
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Pytanie nr 10 Pakiet nr 5 – fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulacją wysokości w zakresie od 650 do 
950mm? 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 11 Pakiet nr 5 – fotel ginekologiczny  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulacją kąta oparcia pleców w zakresie od 
-10˚ do +65˚? 
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 12 Pakiet nr 5 – fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulacją kąta siedziska w zakresie od -10˚ 
do +40˚? 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 13 Pakiet nr 5 – fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z pozycją Trendelenburga i anty-
Trendelenburga regulowaną w zakresie +/-10˚? 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 14 Pakiet nr 5 – fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulacją nachylenia oparcia pleców, 

nachylenia siedziska oraz przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga za pomocą siłowników 

elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym? 

Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 15 Pakiet nr 5 – fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o dopuszczalnym obciążeniu na poziomie 

180kg? 

Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 16 Pakiet nr 1 Stoły laboratoryjne- 8 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stoły wyposażone w szafki wykonane z płyty laminowanej? Jeśli nie, proszę 
o wyjaśnienie. 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 17 Pakiet nr 1 Stoły laboratoryjne- 8 szt. 
Czy Zamawiający dopuści stelaże stołów laboratoryjnych wykonane z wysokogatunkowych zamkniętych 
profili stalowych o przekroju 50x30 mm? Jest to standardowy wymiar profilu stosowany przez większość 
producentów mebli laboratoryjnych, zapewniający wysoką wytrzymałość oraz duże obciążenie. Jeśli nie, 
proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 18 Załącznik nr 3 do SIWZ. 
W celu dostosowania treści załącznika nr 3 do zapisów w SIWZ (Rozdział V punkt 2 – Podstawy wykluczenia z 

postępowania), zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu: 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-
14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
………………………………………………………………… 

na: 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-
14, 16-20). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 
podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………… 
Odpowiedź.: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ, usuwając zapis „ lub art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp”. 
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Pytanie nr 19 Załącznik nr 10 do SIWZ - § 4 Kary umowne i odsetki. 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, o zmniejszenie kary umownej wskazanej w § 4 punkt 1 z 1% do 
0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.  
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 20 Pakiet nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni? Prośbę swoją uzasadniamy 
okresem urlopowym oraz wydłużonymi terminami dostaw na podzespoły potrzebne do wyrobów od naszych 
poddostawców.  
Odpowiedź.: Zamawiający modyfikuje Rozdział IV SIWZ na : „Termin realizacji przedmiotu za mówienia 
w zakresie Pakiet nr 2 – max. do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. 
 
Pytanie nr 21 Pakiet nr 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni? Prośbę swoją uzasadniamy 
okresem urlopowym oraz wydłużonymi terminami dostaw na podzespoły potrzebne do wyrobów od naszych 
poddostawców.  
Odpowiedź.: Zamawiający modyfikuje Rozdział IV SIWZ na : „Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
w zakresie Pakiet nr 3 – max. do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. 
 
Pytanie nr 22 Pakiet nr 3 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga miski na stelażu obrotowym wykonanej ze stali nierdzewnej 
o pojemności 3l czy 6l? 
Odpowiedź.: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 6 do SIWZ, wprowadzając zapis: „Dodatkowe 
akcesoria: miska na stelażu obrotowym wykonana ze stali nierdzewnej o pojemności 3l.”  
  
Pytanie nr 23 Poz. 1. Lp. 1. 
Czy zamawiający dopuszcza głębokość blatu 75cm? 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 24 Poz. 1. Lp. 5. 
Czy zamawiający dopuszcza wykonanie szafki pod blatem z płyty laminowanej? 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 25 Poz. 2. Lp. 1. 
Czy zamawiający dopuszcza głębokość blatu 75cm? 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 26 Poz. 2. Lp. 5. 
Czy zamawiający dopuszcza wykonanie szafki pod blatem z płyty laminowanej? 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 27 Poz. 3. Lp. 1. 
Czy zamawiający dopuszcza głębokość blatu 75cm? 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 28 Poz. 3. Lp. 5. 
Zlew o szerokości 50cm nie zmieści się do szafki 40cm. Czy zamawiający dopuszcza szafkę szerszą tak aby 
zlew 50cm się do niej zmieścił? Czy zamawiający dopuszcza zmniejszenie zlewu tak aby zmieścił się do szafki 
40cm?  
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza szerszą szafkę. 
 
Pytanie nr 29 Poz. 4. Lp. 1. 
Czy zamawiający dopuszcza głębokość blatu 75cm lub 60cm? Czy zamawiający dopuszcza wysokość 75cm lub 
90cm? 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza głębokość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.  
 
Pytanie nr 30 Poz. 4. Lp. 4. 
Czy zamawiający dopuszcza kolor blatu jasny popiel? 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 31 Pakiet nr 4: Fotel laryngologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny o konstrukcji nośnej  i osłonach wykonanymi 
ze stali malowanej proszkowo? 
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 32 Pakiet nr 4: Fotel laryngologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny z siedziskiem o wymiarach 500x470mm? 
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 33 Pakiet nr 4: Fotel laryngologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny z elektryczną regulacją wysokości siedziska 
w zakresie 520-670mm? 
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 34 Pakiet nr 4: Fotel laryngologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny sterowany elektrycznie za pomocą pilota 
przewodowego? 
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 35 Pakiet nr 4: Fotel laryngologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny z możliwością blokady obrotu siedziska za 
pomocą hamulca tarczowego? 
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 36 Pakiet nr 4: Fotel laryngologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny wyposażony w tapicerowane odejmowane 
podrączki? 
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 37 Pakiet nr 4: Fotel laryngologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel laryngologiczny o dopuszczalnym obciążeniu 150kg? 
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 38 Pakiet nr 5: Fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o konstrukcji nośnej i osłonach wykonanymi 
ze stali malowanej proszkowo? 
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 39 Pakiet nr 5: Fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o całkowitej długości leża w pozycji poziomej 
1680mm? 
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 40 Pakiet nr 5: Fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulacją wysokości w zakresie 650-
950mm? 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 41 Pakiet nr 5: Fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulacją kąta nachylenia siedziska 
w zakresie -50/+250? 
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 42 Pakiet nr 5: Fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z pozycją anty-Trendelenburga 50? 
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 
 
Pytanie nr 43 Pakiet nr 5: Fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o dopuszczalnym obciążeniu 150kg? 
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 



ZP-18-108BN 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach   
40-027  Katowice ul. Francuska 20-24  

 
Pytanie nr 44 Pakiet nr 5: Fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny wyposażony w miskę ze stali nierdzewnej o 
pojemności 4,5l? 
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 45 Pakiet nr 5: Fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny wyposażony w podnóżek o wymiarach 
600x415mm? 
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 46 Pakiet nr 5: Fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści całkowitą długość leża w pozycji poziomej 180 mm? 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 47 Pakiet nr 5: Fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści szerokość samego leża 620 cm? 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 48 Pakiet nr 5: Fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści szerokość fotela  76 cm? 
Odpowiedź.: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 49 Pakiet nr 5: Fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści kąt uniesienia pleców 60 °? 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 50 Pakiet nr 5: Fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści pozycję Trendelenburga: 12 °? 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie nr 51 Pakiet nr 5: Fotel ginekologiczny 
Czy Zamawiający dopuści pozycję anty- Trendelenburga 12°? 
Odpowiedź.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
 
                 Ponadto Zamawiający działając zgodnie z art. 38 pkt. 4  ustawy Pzp przedłuża terminu składania 

i otwarcia ofert. Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.  

   

Aktualny termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 

29.08.2018 r. godz.: 11:00 

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu 29.08.2018r. o godz.: 11:30. 

  
Załączniki: 
Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ.; 
Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ. 

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM  
Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych  

- Główny Księgowy  
mgr Ewa Mołek  

23.08.2018 r. ………………………………….. 
             data, podpis i pieczątka

          
 

 


