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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 16/SMRS/22
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
pn.: dostawa sprzętu medycznego
Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r.
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Szpital Miejski
w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
(SWZ) przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 7
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I WARUNKÓW WYMAGANYCH
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne – system do fototerapii światłem LED opisany
w poniższej tabeli?
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ PARAMETRY
PARAMETRY OFEROWANE
Lp.
WYMAGANE

1

2
3

System do fototerapii światłem LED przeznaczony do
leczenia hiperbilirubinemii u noworodków. Lampę można
wykorzystywać do leczenia noworodków w inkubatorze,
otwartym łóżeczku lub ogrzewaczu
Długość fali : światło niebieskie o wartości szczytowej od 455
do 465 nm
Powierzchnia efektywnego naświetlania 50x30 cm przy
odległości od źródła światła równej 35 cm

4

Możliwość naświetlania dużej powierzchni ciała dziecka

5

Łatwe przełączanie z niskiego natężenia na wysokie

6

Do wyboru 2 natężenia promieniowania:
− niskie 22 μW/cm2/nm
− wysokie 45 μW/cm2/nm

7

Współczynnik jednorodności > 0,4

8

Żywotność diod LED > 50 000 h

9

Jednorodna dystrybucja oświetlenia

10

Minimalizacja rozpraszania światła poza łóżko w celu
ograniczenia ekspozycji na światło lampy

11

Łatwa regulacja pozycji lampy pionowo
KRS: 0000346868
NIP: 6412490985
REGON: 241468653

Kapitał zakładowy: 48 856 000,00 zł
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

centrala: (32) 344 07 23
sekretariat: (32) 248 24 52
fax: (32) 779 59 12

12
13
14

Regulowana wysokość do 47 cm
Możliwość umieszczenia głowicy lampy bezpośrednio na
inkubatorze
Łatwe pochylanie zespołu lampy umożliwiające jednoczesne
stosowanie wraz z cieplarką promiennikową

15

Maksymalny pobór mocy 20 W

16

Maksymalny poziom hałasu 22,4 dB

17

Wymiary lampy 530 mm x 550 mm x 1700 mm (przy
maksymalnej wysokości)

18

Waga lampy 2 kg

19

Lampa wyposażona w uchwyty w formie wgłębień
umożliwiające stosowanie lampy bez statywu

20

Statyw na kółkach

21

Wysokość panelu od podłogi regulowana od 1,13 m do 1,6 m

22

Podstawa statywu z czterema kółkami wyposażonymi
w hamulec

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU
Warunki
gwarancji
Warunki gwarancji i serwisu
i serwisu
wymagane

1

Gwarancja przez okres minimum 36 miesięcy

2

Przeglądy gwarancyjne, techniczne zgodnie z dokumentacją
producenta, wykonywane w okresie gwarancji na koszt
Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z
Zamawiającym. Dodatkowo przegląd techniczny w ostatnim
miesiącu trwania gwarancji

TAK

3

Autoryzowany serwis gwarancyjny

TAK

4

5

6

Czas reakcji na zgłoszenie awarii – w okresie gwarancyjnym
– max 72 godz. (w dni robocze)
Czas naprawy od chwili zgłoszenia max 5 dni roboczych a w
przypadku sprowadzenia części za granicy do 10 dni
roboczych od czasu zgłoszenia awarii przedmiotu
zamówienia telefonicznie, mailem lub faksem w przypadku
dostarczenia urządzenia zastępczego nie obowiązują
powyższe zapisy.
W przypadku, gdy okres niesprawności przedmiotu
zamówienia przekracza 5 dni roboczych niezależnie od
okoliczności jej powstania w trakcie trwania gwarancji
Wykonawca dostarczy równoważny lub lepszy przedmiot
zamówienia zastępczy.

Warunki
gwarancji
i serwisu
oferowane

TAK, podać

TAK

TAK

TAK

2

W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej –
potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy
serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego lub dokonanie wpisu do Paszportu
7
technicznego.
Zamawiający
dopuszcza
możliwość
wystawienia karty serwisu pracy w wersji elektronicznej,
przy czym wersja elektroniczna nie zwalnia Wykonawcy od
dokonania wpisu do Paszportu technicznego
Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od
8
daty dostawy przedmiotu zamówienia min. 8 lat
Przeprowadzenie
bezpłatnego
szkolenia
personelu
9
Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia,
użytkowania i prawidłowej eksploatacji.
Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z przedmiotem
umowy następujące dokumenty w języku polskim:
1) kartę gwarancyjną,
2) instrukcję użytkowania w języku polskim, w formie
papierowej lub w wersji elektronicznej na płycie CD
3) wykaz autoryzowanych punktów serwisujących
przedmiot zamówienia
4) paszport techniczny przedmiotu zamówienia
5) lista czynności konserwacyjnych, które mogą być
10
wykonywane przez użytkownika samodzielnie
6) wykaz dostawców części zamiennych, części
zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych do danego
przedmiotu zamówienia
7) inne dokumenty, przekazywane przez producenta
przedmiotu
zamówienia
dla
zapewnienia
Zamawiającemu
prawidłowej
eksploatacji
i
zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób
trzecich
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. systemu do fototerapii.

TAK

TAK
TAK

TAK
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