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Gdańsk, dnia 05 września 2019 r. 
 
D10.251.51.M.2019 
 

                                                                           WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ  
                                                                         O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 
                                                                                      

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: 

„DOSTAWĘ UNITÓW STOMATOLOGICZNYCH I SPRZĘTU W RAMACH WYPOSAŻENIA WOJEWÓDZKIEJ PRZYCHODNI 
STOMATOLOGICZNEJ” 

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

ZESTAW I - dot. Pakiet 1 
 
Pytanie 1  
Czy zamawiający dopuszcza unit stomatologiczny wyposażony w obrotowy panel asysty na obrotowym 
ramieniu, wychodzącym z bloku spluwaczki zintegrowanego z ruchami fotela góra-dół posiadający 4 gniazda 
na narzędzia, tj  
pozycje 1,2 – rękawy systemu ssącego (mały, duży) 
pozycja 3 – dmuchawka 3 funkcyjna metalowa, kątowa z wymienną dyszą 
pozycja 4- wolne miejsce, a w przypadku unitu TYO IV- zamontowana kamera wewnętrzustna.  
Ponadto Panel asysty wyposażony jest w klawiaturę membranową z funkcją sterowania: rychami fotela, 
napelnianiem kubka, spłukiwaniem misy? 
Czy zamawiający dopuszcza umiejscowienie kamery na panelu asysty? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, zgodnie ze zmienionym OPZ. 
 

ZESTAW II - dot. Pakiet 1  
(wszystkie typy unitów) 

 
pkt. 8; Czy Zamawiający dopuści indywidualną redukcję wody dla każdej końcówki z poziomu konsoli 
lekarza, przy pomocy specjalnych, indywidualnych dla każdej końcówki regulatorów? Dodatkowo regulacja 
wody odbywa się za pomocą pierścieni umieszczonych u nasady końcówek (w rękojeści), co umożliwia 
sprawną regulację bez konieczności odrywania się od pracy i odwracania wzroku do klawiatury. 
Odpowiedź: OPZ bez zmian. 
 
pkt. 16; Czy Zamawiający dopuści ergonomiczny sterownik nożny naciskowy zamiast sterownika z dźwignią? 
Naciskając unikamy nienaturalnych i męczących ruchów bocznych stopy. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ. 
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pkt. 17; Czy Zamawiający dopuści blok spluwaczki stabilnie zainstalowany do podłogi, co wpływa na znaczną 
minimalizację drgań podczas ruchu fotela góra-dół oraz w trakcie zabiegów? 
Odpowiedź: OPZ bez zmian. 
 
pkt. 17; Czy Zamawiający dopuści butlę wody destylowanej, z dodatkową możliwością przełączania na 
zasilanie z sieci wodociągowej, umieszczoną w widocznym miejscu, co pozwala na precyzyjne 
monitorowanie ilości wody w butelce oraz sprawne dopełnienie podczas zabiegu? 
Odpowiedź: OPZ bez zmian. 
 
pkt. 17; Czy Zamawiający dopuści miskę spluwaczki z trwałego tworzywa odpornego na stłuczenia i 
przebarwienia? 
Odpowiedź: OPZ bez zmian. 
 
pkt. 18; Czy Zamawiający dopuści ramię asysty wraz z dodatkowym stolikiem (np. na narządzia) 
mocowane do podstawy fotela, zapewniające minimalizację drgań podczas ruchu fotela góra-dół oraz w 
trakcie prowadzenia zabiegów na unicie? 
Odpowiedź: OPZ bez zmian. 
 
pkt. 19; Czy Zamawiający dopuści szerokość oparcia fotela w najszerszym miejscu 0,62 m? Oparcie pod 
wpływem nacisku, podejścia lekarza do pacjenta, ugina się do wymiarów poniżej 0,6m i jednocześnie 
zapewnia poczucie bezpieczeństwa pacjenta. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ. 
 
pkt. 20; Czy Zamawiający dopuści lampę LED na ramieniu pantograficznym, wychodzącym z bloku 
spluwaczki przytwierdzonej stabilnie do podłożą, co zapewnia zdecydowanie większą stabilność unitu 
podczas zabiegów? 
Odpowiedź: OPZ bez zmian. 
 

ZESTAW III - dot. Pakiet 1 
 
1. Czy Odbiorca dopuszcza unit stomatologiczny z nieruchomym blokiem spluwaczki, ale w odchylaną misą 
spluwaczkową 180 stopni? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  
 
2. Czy Odbiorca dopuszcza tacę aluminiową pod konsolą lekarza? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ. 
 

ZESTAW IV – dot. Pakiet 1 
 
Pytanie nr 1  
Co Zamawiający ma na myśli pisząc w pkt. 9 - Konsola lekarza - moduł do podłączenia innej końcówki (jeden, 
bez sprayu wodno - powietrznego) w związku z powyższym: Czy Zamawiający dopuści unit z modułem i 
rękawem midwest do zamontowania np. piaskarki, turbiny, mikrosilnika powietrznego lub tylko ramię - 
wysięgnik do montażu wybranego narzędzia w przyszłości. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza unit z z modułem i rękawem midwest do zamontowania np. 
piaskarki, turbiny, mikrosilnika powietrznego.  
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Pytanie nr 2 Co Zamawiający na myśli pisząc w pkt 17 - Blok spluwaczki - system dezynfekcji rękawów 
narzędziowych ?  czy chodzi o rękawy systemu ssącego, czy rękawów narzędzi na stoliku lekarza?  
Odpowiedź: Zamawiającemu chodzi o rękawy systemu ssącego.  
 
Pytanie nr 3 Czy Zamawiający dopuści do przetargu Dostawców bez doświadczenia w realizacji dużych 
dostaw sprzętu stomatologicznego?  
Odpowiedź: SIWZ bez zmian 
 
Pytanie nr 4 Czy Zamawiający w wymaganiach ogólnych dotyczących okresu gwarancji urządzeń wlicza także 
narzędzia rotacyjne takie jak: turbina, kątnica 1:1, 1:5 ?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający w okres gwarancji wlicza również narzędzia rotacyjne. 
 

ZESTAW V – dot. Pakiet 3 
 
Pkt. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kapnografu z pomiarem EtCO2 w strumieniu bocznym w 
techonologii Microstream. Dzięki minimalnej objętości próbki przeznaczonego dla pacjentów z wszystkich 
grup wiekowych (noworodki, pacjenci pediatryczni, dorośli) z wbudowanym pulsoksymetrem Nelcor.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pkt. 3 czas pracy akumulatora 2,5 godziny  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ. 
 
Pkt. 4 Domyślne oraz proste menu dostępne w 11 różnych językach (bez języka polskiego) obsługiwane za 
pomocą pokrętła wielofunkcyjnego.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ. 
 
Pkt. 21 Zakres 0-150 mmHg, z dokładnością pomiaru 0–38 mmHg: ±2 mmHg, 39–150 mmHg: ± (5% odczytu 
+ 0,08% na każdy 1 mmHg powyżej 38 mmHg)  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ 
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp modyfikuje treść SIWZ w w/w zakresie oraz w załączniku nr 1 B 
do specyfikacji SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia. Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i 
zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.  
 
W związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 
23.09.2019 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 11:00.  

 
 

   Zatwierdził: 
 

              
 
 
Załącznik: 
Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1 B do SIWZ) 
 
Sporządził Sekretarz komisji przetargowej 
Marta Muszyńska- Orciuch 


