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Łódź, dnia 9 września 2020 roku 

MCM.G.S.633/2020 

Wykonawcy 

 

Dotyczy: dostawa urządzeń, wyposażenia medycznego i niemedycznego dla 

Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi., (nr sprawy ZP/7/2020). 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 
przekazuje treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz swoje 
wyjaśnienia.  

Pytanie nr 1:  

VII. Opis wagi lekarskiej ze wzrostomierzem 
Czy Zamawiający wymaga, aby waga w tym pakiecie posiadała świadectwo kompatybilności 
elektromagnetycznej? Taki dokument gwarantuje, że wagi mogą bezusterkowo pracować 
w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe: np. telefony 
komórkowe, kuchenki mikrofalowe, inne urządzenia medyczne. Niektórzy producenci mają 
w swoich instrukcjach obsługi zapis „ UWAGA! Praca w pobliżu (w odległości do 2.8 m) 
telefonu komórkowego może powodować niestabilność pracy URZĄDZENIA” co 
w dzisiejszych czasach, kiedy każdy posiada w kieszeni telefon komórkowy wydaje się być 
trudne do wyegzekwowania, a telefon może spowodować uszkodzenie wagi lub problemy 
w uzyskaniem prawidłowego wyniku ważenia. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza aby waga w tym pakiecie posiadała świadectwo kompatybilności 
elektromagnetycznej ale go nie wymaga. 
 
Pytanie nr 2:  

Czy Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane 
z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, 
które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego 
podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań 
w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wagę z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia z dużymi cyframi, 
które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu. 
 
Pytanie nr 3:  

Czy Zamawiający dopuści wagę zasilaną bateriami (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie 
baterii, ok. 70 h pracy) i dodatkowo w zestawie zasilacz (230V)? Rozwiązanie tożsame 
z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie 
umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu. 
 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza wagę zasilaną bateriami  (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie 
baterii, ok. 70 h pracy) i dodatkowo w zestawie zasilacz (230V). 

Pytanie nr 4:  

Czy Zamawiający wymagać będzie wag ze zintegrowaną platformą (antypoślizgową) 
z pomostem wagowym co daje 100% bezpieczeństwa. W przypadku stąpnięcia przez 
pacjenta na róg wagi – waga z pacjentem się nie wywróci. Platforma luźno położona na 
pomoście i nie przymocowana niesie za sobą ryzyka kontuzji pacjenta, a w takiej sytuacji 
pacjent może dochodzić roszczeń od placówki. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wagi ze zintegrowaną platformą (antypoślizgową) z pomostem 
wagowym ale ich nie wymaga. 
 
Pytanie nr 5:  

Czy Zamawiający wymagać będzie wagi wyposażonej we wzrostomierz mechaniczny 
o zakresie pomiarowym 60-210 cm i działce elementarnej 1 mm? Rozwiązanie dające 
możliwość zmierzenia zarówno małych dzieci jak i osoby dorosłe. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wagi wyposażone we wzrostomierz mechaniczny o zakresie 
pomiarowym 60-210 cm i działce elementarnej 1 mm. 

Pytanie nr 6:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagi z obciążeniem maksymalnym: 300 kg zakresem tary 
-300 kg? Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wagi z obciążeniem maksymalnym: 300 kg i zakresem tary -
300 kg ale ich nie wymaga. 
 
Pytanie nr 7:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wagę z dokładnością odczytu: 100g w całym zakresie? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wagi z dokładnością odczytu: 100g w całym zakresie. 

 

 Pytanie nr 8:  

Czy Zamawiający dopuści wagi wyposażone w złącze USB zamiast RS232? Rozwiązane 
tożsame z wymaganym. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wagi wyposażone w złącze USB zamiast RS232. 

XIV. Opis lampy bezcieniowej ściennej 
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Pytanie nr 9:  

Czy Zamawiający dopuści lampę diagnostyczną, z natężeniem światła w odległości 1 m 
wynoszącym 60.000 lux? Rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza lampę diagnostyczną, z natężeniem światła w odległości 1 m 
wynoszącym 60.000 lux. 
 
Pytanie nr 10:  

Czy Zamawiający dopuści lampę ścienną o ramionach jak na przedstawionym poniżej 
zdjęciu: 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza lampę ścienną o ramionach jak na przedstawionym powyżej 
zdjęciu. 
 
XV. Opis lampy bezcieniowej przejezdna 
 
Pytanie nr 11:  

Czy Zamawiający dopuści lampę diagnostyczną, z natężeniem światła w odległości 1 m 
wynoszącym 50.000 lux? Rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga lampy diagnostycznej wyłacznie zgodnej z parametrami 
przedstawionymi w SIWZ. 

 

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 

Podpis Kierownika Zamawiającego 
 

  
Dyrektor 

Żaneta Iwańczyk 


