
Bielsk Podlaski 07.09.2018 r.

ZP.261.19.2018

Do wszystkich uczestników postępowania
na wykonanie dostawy aparatury medycznej oraz wyposażenia

na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego oraz neonatologicznego
SPZOZ w Bielsku Podlaskim

w trybie przetarg nieograniczony
o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 221.000 euro

Odpowiedzi na zapytania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia:

1. PAKIET NR 11 Pytanie nr 1 dot. punktu 3 -  Prosimy o dopuszczenie aparatu do nieinwazyjnego
wspomagania oddechu z innym generatorem dla zmiany kierunku przepływu gazów, wykorzystujący
inną technikę niż wspomniany w zestawieniu efekt Coanda. Obecnie dostępne są nowocześniejsze ge-
neratory nCPAP, gdzie konstrukcja generatora pozwala na precyzyjny pomiar ciśnienia i rzeczywistego
oddechu pacjenta bezpośrednio w komorze generatora oraz synchronizuje aparat z oddechem pacjen-
ta. Takie rozwiązanie ułatwia pracę z aparatem do wspomagania oddechu i eliminuje konieczność za-
stosowania czujnika brzusznego. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
2. PAKIET NR 11 Pytanie nr 2 dot. Punktu 7 - Prosimy o dopuszczenie aparatu z „Zasilaniem gazowym -

powietrze i tlen ze źródła sprężonych gazów w zakresie  3-6 BAR”. Jest to zakres w jakim najczęściej
pracują urządzenia medyczne, również w Państwa szpitalu. Urządzenia pracują prawidłowo w podanym
zakresie ciśnienia i dlatego nie ma uzasadnienia dla określenia ciśnienia gazów w zakresie 2-6,5 BAR.
Pozostawienie takiego zapisu może wskazywać na jednego dostawcę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. PAKIET NR 11 Pytanie 3 dot. Punktu 9 - Prosimy o dopuszczenie aparatu do nieinwazyjnego wspo-

magania oddechu o wymiarach 29x23,5x18,5 cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. PAKIET NR 11 Pytanie 4 dot. Punktu 14 - Zwracamy się  z  prośbą, aby Zamawiający dopuścił aparat

do nieinwazyjnego wspomagania oddechu bez możliwości kalibracji czujnika tlenu w trakcie prowadzo-
nej terapii. Oferowany przez nas aparat kalibruje się automatycznie przed rozpoczęciem terapii i nie ma
konieczności kalibracji w trakcie terapii.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
5. PAKIET NR 11 Pytanie 5 dot. Punktu 17 - Rozumiemy, że pod pojęciem duoPAP, Zamawiający ma na

myśli tryb wentylacji NIPPV (Nasal intermittent positive pressure ventilation), ponieważ takie określenie
jest używane w języku medycznym. duoPAP jest nazwą własną dla respiratora typu FABIAN.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli tryb wentylacji NIPPV.
6. PAKIET NR 11 Pytanie 6 dot. Punktu 20 - Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił aparat

do nieinwazyjnego wspomagania oddychania bez możliwości przyszłej rozbudowy o funkcję automa-
tycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
7. PAKIET NR 11 Pytanie 7 dot. Punktu 20 - Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił aparat

do nieinwazyjnego wspomagania oddychania z kompensatą przecieku wyrażoną w l/min w zakresie +/-
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2l/min, zamiast w procentach. Kompensując przeciek procentowo urządzenie może przekroczyć górną
granicę 20l/min, co może być niebezpieczne w przypadku nagłej zmiany szczelności układu oddecho-
wego, na przykład gdy pacjent zamknie usta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
8. PAKIET NR 11 Pytanie 8 dot. Punktu 21 - Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił aparat

do nieinwazyjnego wspomagania oddychania z kompensatą przecieku wyrażoną w l/min w zakresie +/-
2l/min, zamiast w procentach. Kompensując przeciek procentowo urządzenie może przekroczyć górną
granicę 20l/min, co może być niebezpieczne w przypadku nagłej zmiany szczelności układu oddecho-
wego, na przykład gdy pacjent zamknie usta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
9. PAKIET NR 11 Pytanie 9 dot. Punktu 24 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dopuszcze-

nie nowoczesnego aparatu do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej noworodka z ustawieniem czasu
wdechu w zakresie 0,2 – 2,0 sekundy regulowany płynnie co 0,1 sek.. Z medycznego punktu widzenia
bardzo krótkie czasy wdechu np. 0,1 sek. nie mają klinicznego znaczenia. Wynika to na przykład z prze-
cieków i nieszczelności układu pacjenta, jakie występują z założenia w wentylacji nieinwazyjnej. Zna-
czenie mają wdechy powyżej 0,3 sek. Określanie czasu wdechy w zakresie do 15 sek. nie ma uzasad-
nienia fizjologicznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
10. PAKIET NR 11 Pytanie 10 dot. Punktu 30 - Prosimy o odstąpienie od wymogu Oddechu manualnego

w zakresie 2-30 sekund nie ma uzasadnienia fizjologicznego dla manualnego oddechu trwającego wię-
cej niż 2 sekundy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
11. PAKIET NR 11 Pytanie 11 dot. Punktu 41 - Prosimy o odstąpienie od tego zapisu. Taki zapis jest cha-

rakterystyczny dla aparatu FABIAN ACUTRONIC i dotyczy funkcji serwisowych.. Oferowany przez nas
aparat ma możliwość gromadzenia danych o błędach, cyfrowo i archiwizuje je przez 14 dni w wewnętrz-
nej pamięci. Wszystkie bieżące błędy są wyświetlane w formie komunikatu w języku polskim na ekranie
urządzenia. W przypadku awarii samego ekranu nie ma możliwości odczytu błędu na schemacie gra-
ficznym. Dlatego taki wymóg jest nieuzasadniony i prosimy o jego wykreślenie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
12. PAKIET NR 11 Pytanie 9 dot. Punktu 33, 39 - Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił apa-

rat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania z nie dotykowym wyświetlaczem LCD z możliwością
wyboru funkcji tuż u dołu ekranu i potwierdzania nastawionych parametrów za pomocą mikroprzełączni-
ków bezpieczeństwa. Dla użytkownika jest to bardzo wygodne i praktyczne rozwiązanie, które eliminuje
przypadkowe zmiany nastawień, jak to może mieć miejsce w przypadku ekranu dotykowego. Dotykowe
wyświetlacze wymagają dodatkowo okresowej kalibracji, a podczas dezynfekcji mogą ulec samoistne-
mu rozkodowaniu, uniemożliwiając wybór funkcji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
13. PAKIET NR 11 Pytanie 10 dot. Punktu 38 - Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił aparat

do nieinwazyjnego wspomagania oddychania z możliwością graficznego przedstawiania trendu ciśnie-
nia CPAP oraz FiO2 z ośmiogodzinnego zakresu czasu ale bez możliwości wprowadzania danych pa-
cjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
14. PAKIET NR 11 Pytanie 11 dot. Punktu 47 - Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuściła apa-

rat z automatyczną regulacją opóźnienia wyzwolenia alarmu spadku ciśnienia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
15. PAKIET NR 11 Pytanie 12 dot. Punktu 49, 50, 51, 52, 53, 54 - Zwracamy się z prośbą, aby Zamawia-

jący dopuścił złożenie oferty na zestaw wyposażony w nawilżacz typu F&P MR 850 wraz z oprzyrządo-
waniem i kompatybilnymi układami oddechowymi pacjenta i akcesoriami jednorazowymi. Jest to najbar-
dziej popularny nawilżacz obecnie stosowany, sprawdzony i  wykorzystywany przy większości urządzeń
do wentylacji. Nawilżacz oferowany przez nas pozwala stosować dowolne komory do nawilżaczy, bez
obowiązku stosowania adapterów łączących co pozwoli Zamawiającemu zoptymalizować w przyszłości
dostawy sprzętu jednorazowego do wszystkich urządzeń w oddziale i ułatwi dostęp do usług serwiso-
wych. Opisany przez Zamawiającego szczegółowo nawilżacz wskazuje tylko na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
PAKIET NR 8 Inkubator zamknięty
16. Prosimy o wydzielenie inkubatora zamkniętego jako oddzielnego pakietu, co umożliwiłoby złożenie po-

zostałym oferentom konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający wydziela inkubator do oddzielnego pakietu – pakiet nr 8.
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17. PKT. 5 - Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w 4 drzwiczki z 2 stron inkubatora oraz po
jednym otworze na lewym i prawym boku wyposażone w przesłony semi-irysowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
18. PKT. 5-  Czy Zamawiający dopuści inkubator z materacykiem o wymiarach: 65 x 36,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
19. PKT. 7 - Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w 8 niezależnych otworów z uszczelkami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
20. PKT. 10 - Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w tacę na kasetę RTG bez dodatkowej po-

działki do pozycjonowania kasety?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
21. PKT. 14 -  Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w podstawę jezdną w formie szafki bez

elektrycznej regulacji wysokości?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
22. PKT. 18 - Czy Zamawiający dopuści inkubator z zakresem 23-39ºC co nieznacznie różni się od wyma-

ganej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
23. PKT. 22 - Czy Zamawiający dopuści inkubator bez funkcji jednoczesnej prezentacji obydwu temperatur

skóry pacjenta?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
24. PKT. 23, 29, 30 - Czy Zamawiający dopuści inkubator bez funkcji opisanych w tych punktach?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
25. PKT. 25 - Czy Zamawiający dopuści inkubator, który utrzymuje stabilne środowisko pod kopułą w cza-

sie nieobecności pacjenta bez dodatkowej funkcji zliczającej czas kangurowania?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
26. PKT. 27 - Czy Zamawiający dopuści inkubator z zakresem regulacji 40-95%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
27. PKT. 34-35 - Czy Zamawiający dopuści inkubator bez funkcji pomiaru wagi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
28. PKT. 40 - Czy Zamawiający dopuści inkubator bez półki na monitor? Wymóg ten dodatkowo zwiększa

gabaryty inkubatora, i może spowodować znaczne ograniczenie dostępu do noworodka (inkubatora)?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
29. PKT. 42-43 - Czy Zamawiający dopuści inkubator z wbudowanym systemem komunikacji o zaistniałych

alarmach, których szczegółowy opis zawiera dołączona do inkubatora instrukcja obsługi? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
30. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania stanowiska wyposażonego w ścianki wyposażone w mecha-

nizm wolnego opadania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
PAKIET NR 8 Lampa do fototerapii
31. Prosimy o wydzielenie inkubatora zamkniętego jako oddzielnego pakietu, co umożliwiłoby złożenie po-

zostałym oferentom konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający wydziela lampę do fototerapii do oddzielnego pakietu – pakiet nr 19.

32. Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę do fototerapii o następujących parametrach i
wyposażeniu:

PARAMETRY OGÓLNE
1  Lampa do fototerapii z promiennikiem diodowym LED i oświetleniem ogólnym
2 Lampa mocowana na statywie jezdnym z regulacją wysokości lampy w zakresie  100-170 cm
3 Zasilanie elektryczne
3.1 Pobór mocy max. 40W
4 Maksimum promieniowania w zakresie 450 - 480 nm 
5 Natężenie promieniowania w odległości 30 cm max. 43 μW/cm2nm
6 Efektywne pole naświetlania  20 x 30 cm
7 Intensywność iluminacji wbudowanego oświetlenia światłem białym regulowana w zakresie 500-2000

lux
8 Wbudowany licznik aktualnego czasu naświetlania, całkowitej ilości przepracowanych godzin
9 Tryb odzwyczajania od fototerapii
10 Waga samej lampy 0,8 kg 
11 Żywotność diod 60 tyś. godzin
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12 Cicha praca urządzenia - chłodzenie konwekcyjne, bez użycia wbudowanych wentylatorów
13

Okularki ochronne w 2 rozmiarach – 20 sztuk

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
33. Pytanie 1 Załącznik nr 7 Pakiet nr 1 poz. 25 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu systemu antykoli-

zyjnego, zabezpieczającego przed kolizją elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elemen-
tem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji i informujący
o zaistniałej sytuacji)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
34. Pakiet 5 Pkt. 4 - Prosimy o dopuszczenie pomiaru tętna w zakresie 30-250 ±2 ud./min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
35. Pakiet 5 Pkt. 6 - Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru z pamięcią o pojemności 120 h pomiarów co

1s lub możliwością zapisania 999 rekordów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
36. Pakiet 5 Pkt. 7 - Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru kolorowego wyświetlacza LCD 2,76'.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
37. Pakiet 5 Pkt. 8 - Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru o wadze 258 g z bateriami, bez czujnika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
38. Pakiet 5 Pkt. 9 - Prosimy o dopuszczenie pulsoksymetru o wymiarach: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
39. Pakiet 5 Pkt. 14 - Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania czujnika pracującego w technologii

Massimo, na rzecz wielorazowego czujnika typu Y, pracującego w technologii Nellcor.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga technologii Massimo.
40. Pytania 1 do Pakietu Nr 8 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z powyższego pakietu lamp do foto-

terapii x 2 sztuki ,oraz w przypadku wydzielenia zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopusz-
czenie lamp o niżej podanych parametrach;

Źródło światła - Długość fali
Niebieskie światło LED: wartość szczytowa pomiędzy 450-470 nm
Żółte światło LED: wartość szczytowa pomiędzy 585-595 nm

Intensywność
szczytowa intensywność centralna przy 30 cm
Stopnie od 0 do 50: 0 – 50 μW/cm2/nm

Efektywna powierzchnia naświetlania 50 x 27 cm
Zasilanie
Źródło zasilania 110-230 V AC 50-60 Hz
Bezpieczniki T2A 200-240V, T4A 200-240V
Prąd upływowy  <500 μA przy 230 V AC
Moc 90 Watt

Moduł do badania pacjenta
24  diody  LED  świecące  białym  światłem
dziennym

Wyświetlacz LCD i moduł sterowania Panelem membranowy z włącznikiem krytym
Rozmiar punktu 0,49 mm x 0.49 mm
Odległość pomiędzy punktami 0.53 mm x 0.53 mm
Powierzchnia wyświetlania 133 mm x 39 mm
Ekran LCD 240 x 64 pikseli – niebieski negatyw
Miernik promieniowania
Zakres 0 – 100 μW/cm2/nm
Długość fal 420 – 520 nm
Środowisko
Temperatura działania 10°C - 35°C
Temperatura przechowywania -30°C - 50°C
Słyszalny hałas  < 30 dB
Wymiary
Maksymalna wysokość 175 cm
Masa < 5,5 kg tylko z lekką osłoną

< 20 kg urządzenie wraz ze statywem na kółkach
Statyw na kółkach
Wysokość dyfuzora 128 cm – 170 cm ±5 cm
Odległość środka dyfuzora od słupka 26 cm – 36 cm ±2 cm
Regulacja nachylenia osłony ± 20° w płaszczyźnie poziomej
Podstawa 3-ramienna z kółkami (2 kółka z blokada)
Inne
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Zakres pomiaru temperatury skóry 25°C - 40°C
Ciepło wydzielane (w odległości 30 cm) < 8°C powyżej temperatury otoczenia
Zmiany intensywności naświetlania 
w ciągu 6 godzin

< 5% (w obszarze oświetlania)

Zastosowane normy
EN 60601-1-1, EN 60601-1-2
EN 60601-2-50

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy - Pakiet nr 3 Laparoskop

41. Pytanie nr 1. Sterownik kamery - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterowni-
ka kamery, głowicy i obiektywu z funkcją obrazowania w bliskiej podczerwieni o poniższych
parametrach, jako rozwiązanie równoważne? 

 Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości 

1 Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3" wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS

2
Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w 4 programowalne przyciski; (długie przyciśnięcie, krótkie
przyciśnięcie), obsługa łącznie do 19 funkcji

3 Klasa wodoszczelności głowicy kamery IPX7

4 Klasa wodoszczelności konsoli kamery  IPX0

5
Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i
balansu bieli)

6 Migawka automatyczna: 1/60 (1/50)–1/50 000 sekundy

7 Rozdzielczość kamery 1920x1080, progresywny skan obrazu.

8 System skanujący : w poziomie 64kHz(60kHz), w pionie: 60,02kHz(50kHz)

9
Możliwość płynnej regulacji nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego i niebieskiego (funk-
cje R-Gain, R-Hue, B-Gain, B-Hue)

10 Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa

11
Wbudowane programy specjalistyczne min 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, wziernik giętki,
wziernikowanie macicy, laparoskopia, laser, mikroskop, standard

12

Wbudowane programy dodatkowe:
- Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpo-
średnia współpraca ze źródłem światła LED
- System światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośred-
nia współpraca ze źródłem światła LED
- Równomierne rozświetlenie przestrzeni operowanej, szczególnie tylnych przedziałów
Zmniejszenie nasycenia barwy czerwonej

13
Konsola kamery wyposażona w min. 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1920x1080p) oraz jedno analogo-
we

14 Wyjścia cyfrowe DVI – 2szt.; S-VHS 1szt

15
Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów do-
datkowych

16 Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia.

17 Zoom cyfrowy 1,8x

18 Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery

19 Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej

20 Współpraca urządzenia z głowicami wysokiej rozdzielczości typu Inline do operacji jednoportowych.

21 Waga głowica kamery - 0,5 kg

22 Waga konsoli kamery - 4,9 kg

23 Przewód głowicy kamery - długość min 3m

24 Wymiary konsoli kamery: 31,8cmszer.x10,2 cm wys. X 38,7 cm głęb.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
42. Pytanie nr 2. Głowica kamery - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania głowicy kamery z

4 programowalnymi przyciskami z możliwością przypisania do 10 funkcji, jako rozwiązanie równoważ-
ne? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
43. Pytanie nr 3. Sterownik kamery - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania cyfrowego

rejestratora medycznego o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

 Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi
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1 uchylny dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę

2 wyświetlanie obrazu w obrazie (funkcja PIP), obrazu przy obrazie (PbP)

3 Możliwość wyświetlenia i ukrycia obrazu  w trybie PIP za pomocą jednego przycisku

4 Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym
5 personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji

6
możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / iko-
nom na ekranie głównym

7 współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu SDC 3

8 lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika 

9 zapis dźwięku i komentarzy głosowych

10
Możliwość sterowania głosowego rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi podłączonymi
do systemu

11 Możliwość sterowania rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi poprzez pilota
12 Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych

13

Obraz: rozdzielczość:  NTSC: 640 × 480 PAL: 768 × 576 ,XGA: 1024 × 768, SXGA: 1280 ×1024,High
Definition 720: 1280 × 720,High Definition 1080: 1920 × 1080; Format: Bitmapa (BMP), Joint Photo-
graphic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa
(TGA), Portable Network Graphics (PNG)

14 Dźwięk: Wejście/wyjście:  Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników

15
Wejścia  wideo:  2xS-Video,  1xsygnał  kompozytowy:  (NTSC)  720x480,  (PAL)  720x576;  2xDVI,  2x
RGBHV(przez złącza DVI-I), SXGA1280x1024, (XGA)1024x768, (720p)1280x720, (1080p)1920x1080

16 Wyjścia wideo: 1xS-Video, 1x sygnału kompozytowego, 2xDVI i 2x RGBHV (poprzez złącza DVI-I)
17 Dwa niezależne kanały wideo:  możliwość jednoczesnej rejestracji sygnałów z dwóch źródeł

18
Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), płyta (CD lub
DVD), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe

19 Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć

20 Możliwość ustawienia trzech trybów prędkości transmisji strumienia w streamingu
21 Możliwość nagrywania w formatach : MPEG 2 i MPEG 4 (wysoka rozdzielczość)

22 Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie 

23 Moduł obsługi DICOM

24 Pilot zdalnego sterowania urządzeniami

25 Możliwość głosowego sterowania urządzeniami
26 Wbudowany twardy dysk o pojemności 1Tb (zapis automatyczny)
27 Możliwość zapisania 500 przypadków

28 Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s, 

29 Obsługa Wifi

30 Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM

31
Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długotermino-
wego

32 Masa całkowita: 10,2kg

33 31.75cm (szer.) × 41.91cm (głęb.) × 18.42cm (wys.)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
44. Pytanie nr 4. Sterownik kamery - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania oddzielnie ste-

rownika kamery i cyfrowego rejestratora medycznego, jako rozwiązanie równoważne? Takie rozwiąza-
nie pozwoli pracować każdej konsoli zarówno razem jak i niezależnie. Cyfrowy rejestrator medyczny po-
siada więcej funkcji, miedzy innymi lista bezpieczeństwa chirurgicznego oraz profile użytkowników wraz
z przypisaniem ustawień urządzeń. Dodatkowo wbudowany dysk twardy z pojemnością 1 TB z automa-
tycznym zapisem i archiwum.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
45. Pytanie nr 5. Monitor medyczny - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora

medycznego 26”z poniższymi parametrami, jako rozwiązanie równoważne ?

1 Medyczny monitor 26”

2 Rozdzielczość obrazu min.1920x1080
3 Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panela wyświetlacza LCD: IPS-Alpha 
4 Przekątna ekranu min. 26”, ekran panoramiczny

6



5 Rozmiar plamki: 0,300 (poziom) × 0,300 (pion) mm 

6 Jasność: 500 cd/m2 

7 Kontrast: 1400:1 

8 Maksymalna częstotliwość zegara pikselowego: 165 MHz 

9 Dwustronna powłoka antyrefleksyjna 

10 Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H 

11 5 trybów skalowania obrazu: 

12 Wyświetlana ilość kolorów – min. 10 bitów (głębia koloru: 10 bitów (>1 miliarda kolorów) )

13 Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski
14 Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video
15 Wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie

16 Możliwość zablokowania przycisków

17 synchronizacja: 2,5–5,0 Vpp, Oddzielny sygnał synchronizacji poziomej i pionowej

18 Wyświetlanie bieżącego formatu sygnału wejściowego 

19 Wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie 

20
Możliwość  wprowadzania  niestandardowej  nazwy  użytkownika  wyświetlanej  podczas  uruchamiania
monitora 

21 Regulacja położenia, tła i czasu wyświetlania menu ekranowego 

22 Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame)

23
Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) min 9
specjalności

24
Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy ob-
razie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu  - minimum 4 efekty.

25
Wejścia.: DVI, VGA, 3G/HD/SD-SDI, C-Video/SOG, S-Video, Component/RGBs (Y/G,  Pb/B, Pr/R, HS,
VS)

26 Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim 

27 Zużycie energii: 35-65W 

28 Wymiary: 660,4 mm× 442mm × 86,4 mm (szerokość × wysokość × głębokość) 

29 Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm

30 Waga: 8,6 kg 

31 Osłona monitora wykonana z plastiku ochraniająca matrycę 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
46. Pytanie nr 6. P. 39 - Czy Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania optyki laparoskopowej o śr.

10 mm, długości 33 cm i kącie patrzenia 0°, autoklawowalnej 134°C, łączenia laserowe oraz szkiełka
szafirowe na końcach optyki zapewniające jej długą żywotność, kompatybilnej z wszystkimi światłowo-
dami na rynku, jako rozwiązanie równoważne?  W zestawie 3 adaptery oraz pasta polerska do so-
czewek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
47. Pytanie nr 7. P. 39 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z opisu parametru „układ

optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa” oraz „oznakowanie średnicy kompatybilnego
światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie
kodem QR lub DATA”, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej ilości Wykonawców. Więk-
szość optyk jest znaczonych oznaczeniami długości i kąta patrzenia. Powyższe nazwy wskazują na tyl -
ko jednego Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla „oznakowanie kodem QR lub DATA. Pozostałe zgodnie z SIWZ.
48. Pytanie nr 8. P. 40 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania optyki laparoskopowej o śr. 10

mm, długości 33 cm i kącie patrzenia 0°, autoklawowalnej 134°C, łączenia laserowe oraz szkiełka szafi -
rowe na końcach optyki zapewniające jej długą żywotność, kompatybilnej z wszystkimi światłowodami
na rynku, jako rozwiązanie równoważne? W zestawie 3 adaptery oraz pasta polerska do soczewek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
49. Pytanie nr 9. P. 40 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z opisu parametru „układ

optyczny z system soczewek wałeczkowych Hopkinsa” oraz „oznakowanie średnicy kompatybilnego
światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie
kodem QR lub DATA”, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej ilości Wykonawców. Więk-
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szość optyk jest znaczonych oznaczeniami długości i kąta patrzenia. Powyższe nazwy wskazują na tyl -
ko jednego Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla „oznakowanie kodem QR lub DATA. Pozostałe zgodnie z SIWZ.
50. Pytanie nr 11. P. 39 i 40 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w punktach 39

i 40 chodzi o optyki o kącie patrzenia 0°, czy może w p. 39 optyki o kącie patrzenia 0°, a w p.40 optyki o
kącie patrzenia 30°?

Odpowiedź: W pkt. 39 chodzi o optyki o kącie patrzenia 0°, w pkt. 40 chodzi o optykę o kącie patrze-
nia 30°.
51. Pytanie nr 12. P. 39 i 40 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania optyki laparoskopowej

kompatybilnej z proponowanym torem wizyjnym dającym możliwość wizualizacji z użyciem: - Światła wi-
dzialnego białego, - Fluorescencji w bliskiej podczerwieni - Transiluminacji w bliskiej podczerwieni, jako
rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
52. Pytanie nr 13. P. 41 - Czy Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania pojemniki z zamknięciem do

mycia i sterylizacji optyk laparoskopowych, wyposażone w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę , po-
krywa przezroczysta w celu identyfikacji optyk. , wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 443 x 91 x 31 mm, jako
rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
53. Pytanie nr 14. P. 42 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania światłowodu wyposażonego

w sensor informujący kompatybilne źródło światła o odłączeniu optyki  od światłowodu; funkcja zabez-
pieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta, jako rozwiązanie równoważne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
54. Pytanie nr 15. P. 42 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania światłowodu kompatybilnego

z proponowanym torem wizyjnym dającym możliwość wizualizacji z użyciem: - Światła widzialnego bia-
łego - Fluorescencji w bli- skiej podczerwieni - Transiluminacji w bli-
skiej  podczerwieni,  jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź:  Zgodnie  z SIWZ.
55. Pytanie  nr  16.  P.  42  - Czy Zamawiający dopuści  możliwość za-

oferowania światłowodu kompatybilnego z proponowanym torem wizyjnym w przezroczystej osłonie, w
celu oceny stanu zużycia i wymiarach: 5mm x 3m, jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
56. Pytanie nr 17. Źródło światła -  Czy Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania jednego źródła

światła LED z funkcją ICG (obrazowania z kontrastem zieleni indocjaninowej - obrazowania w bliskiej
podczerwieni)  oraz  możliwością  podświetlenia  moczowodów za  pomocą wrzecion  światłowodowych
wprowadzanych do cewników do szynowania moczowodów, jako rozwiązanie równoważne? 

 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
57. Pytanie nr 18. Źródło światła -  Czy Zamawiający wymaga aby źródło światła było kompatybilne ze

wszystkimi  światłowodami dostępnymi na rynku różnych producentów  Smith&Nephew (Dyonics)/ Stry-
ker/Olympus®/ACMI®/Storz®?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
58. Pytanie nr 19. Źródło światła - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania źródła światła LED

z funkcją ICG (obrazowania z kontrastem zieleni indocjaninowej- obrazowania w bliskiej podczerwieni)
oraz możliwością podświetlenia moczowodów za pomocą wrzecion światłowodowych wprowadzanych
do cewników do szynowania moczowodów  o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne? 

 Źródło światła LED 

1
Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następują-
cych trybów: 
- Światło widzialne (tryb White Light (Światło białe)), 
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- Fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz 
- Transiluminacja w bliskiej podczerwieni .

2 Urządzanie posiada: laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm
3 Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 

4
Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłącze-
nia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta

5 Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. 

6 Tryb gotowości standby

7 Żywotność min. 60000 godzin pracy

9 Menu urządzenia w języku polskim

10 Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów

11 Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery

12 Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery.

13 Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej

14 Klasa wodoszczelności źródła światła IPX0

15
Klasyfikacja urządzenia laserowego zgodnie z normą IEC 60825-1:2007, Bezpieczeństwo urządzeń la-
serowych

17 Urządzenie laserowe klasy 1M

18 Zakres światłowodów od2 mm do 6,5mm

19 Wymiary: 31,8 cm szer., x12,1 cm wys. X 42,7 cm głęb.

20 Waga 7,3 kg
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
59. Pytanie nr 20. Źródło światła - Czy Zamawiający wymaga aby wraz ze źródłem światła były dołączone

cewniki IRIS do podświetlenia moczowodów za pomocą wrzecion światłowodowych wprowadzanych do
cewników do szynowania moczowodów? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
60. Pytanie nr 21. Insuflator CO2 z podgrzewaniem - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofero-

wania insuflatora CO2 pracującego w 6 trybach o poniższych parametrach,  jako rozwiązanie
równoważne? 

Insuflator

1 Regulacja przepływu insuflacji do minimum 50l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min.  

2 Zakres regulacji cisnienia insuflacji min. 1-30mmHg

3
Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezsko-
kowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów)

4
Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości  numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz
ilość zużytego gazu.

5 Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy 

6
Funkcja automatycznej desuflacji – możliowść ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji
zwiększająca bezpieczeństwo pracy.

7 Funkcja podgrzewania gazu.

8 Możliwość sterowania pracą insuflatora komendami głosowymi w systemie 
9 Możliwość zasialania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2
10 Sześć trybów pracy insuflatora

11 Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym 

12
Ostrzegawcze komunikaty  dźwiękowe oraz  tekstowe – „zatkanie”,  „zanieczyszczenie”,  „nadciśnienie”,
„system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu” 

13 Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 75 mm Hg 

14 Maksymalne ciśnienie dopływu gazu: 80 bar/1160 PSI 

15 Minimalne ciśnienie dopływu gazu (butla gazowa): 15 bar/218 PSI 

16 Minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar/50 PSI 
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17 Zakres pomiarowy dopływu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI 

18 Max. pobór mocy: 150 VA 

19 Max. pobór prądu: 630 mA 

20 Masa: ok. 10 kg 

21 Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą – długość 1,5m 

22 Wielorazowy dren do insuflatora z funkcją podgrzewania gazu 
23 Jednorazowy dren do insuflatora (10 szt w opakowaniu zbiorczym)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
61. Pytanie nr 22. P. 65 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania drenu do insuflacji, sterylne-

go, jednorazowego, ze zintegrowanym filtrem CO2, op. 10 szt. bez konieczności zakupywania dodatko-
wo filtrow CO2, jako rozwiązanie równoważne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
62. Pytanie nr 23. P. 67 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie przewodu do podłącze-

nia do źródła CO2, czy ma być to butla z gazem (przewód wysokociśnieniowy), czy centralne zasilanie
gazem (przewód niskociśnieniowy).

Odpowiedź: Przewód będzie podłączony z butlą z gazem.
63. Pytanie nr 24. Pompa ssąco- płucząca - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pom-

py laparoskopowej z akcesoriami o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne? 

POMPA LAPAROSKOPOWA
1. Pompa  irygacyjna  przeznaczona do zastosowania w laparoskopii
2. Praca pompy w 3 trybach przepływu: niskim (2 l/min), średnim (3 l/min) i wysokim (4 l/min)
3. Dedykowane kasety-dreny do pompy szybko montowane i rozpoznawane przez pompę 
4. Automatyczne wlączenie systemu, gdy kaseta zostanie włożona, i wyłączy sie po jej wyjęciu z pompy.
5. Dodatkowe zasilanie- akumulator
6. Możliwość zastosowania drenów z jednorazową końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazową końcówką

ssąco –pluczącą.
7. Dreny jednorazowego użytku.– 1 op.

Akcesoria wielorazowe do drenów pompy
8. Końcówka  ssąco/płucząca  5mm/32cm  -  zwykła,  12  otworów,  wykończenie  metalowe,  wielorazowa,

kompatybilna z drenami do pompy.
9. Końcówka  ssąco/płucząca  10mm/32cm,  łopatka  do  kamienia,  wykończenie  metalowe,  wielorazowa,

kompatybilna z drenami do pompy.
Jednorazowa pompa Laparoskopowa
10. Jednorazowa pompa irygacyjna zasilana bateryjnie- automatyczna, sterylna, opakowanie zbiorcze 6szt.
11. Pompa gotowa do użycia bezpośrednio po rozpakowaniu bez potrzeby stosowania dodatkowych dre-

nów.
12. Bezpośrednie podłączenie do worka z solą fizjologiczną.
13. Równoległe wprowadzenie drenów z tylu uchwytu eliminujące splątanie.
14. Dren z ergonomiczną rękojeścią umożliwiającą ssanie, płukanie.
15. Wbudowany port prowadnicy światłowodu laserowego – umożliwia wykorzystanie techniki laserowej bez

konieczności zmiany instrumentarium 
16. Zintegrowany zawór regulujący oddymianie pola operacyjnego podczas zabiegu.

17. Płynna regulacja irygacji.
18. 2 niezależne przyciski na drenie do płukania - kodowane kolorem.

19. Dren  z możliwością  zastosowania go z jednorazową końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazowymi
końcówkami ssąco –płuczącymi. W zakresie średnic 2,3,5,10mm

20. Dren  z możliwością  zastosowania go końcówkami sond elektrochirurgicznych. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
64. Pytanie nr 25. Wózek aparaturowy - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wózek apara-

turowy o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne? 

Wózek aparaturowy
1.  Wózek aparaturowy z atestem medycznym

2. Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół
3. Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm

4.  Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami
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5.

W komplecie/ zestawie: uchwyt do światłowodu, uchwyt na głowicę kamery, możliwość montażu dodat-
kowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka, uchwyt boczny dla pompy laparoskopowej,
uchwyt do butli CO2, wieszak na worki z płynem do irygacji, możliwość umieszczenia okablowania w ra-
mie wózka, możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności użuwania do-
datkowych przedłużaczy, 

6.  Ramię wózka umieszczone centralnie o dł. min, 700 mm 

7.  Możliwośc ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach

8.  Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
65. Pytanie nr 26. Monitor medyczny -  Czy Zamawiający przy zaoferowaniu monitora medycznego 26”

wymaga osłony wykonanej z plastiku ochraniającej matrycę przed uszkodzeniem?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
66. Pytanie nr 27. Zestaw narzędzi laparoskopowych -  Czy Zamawiający z pakietu nr. 3 - Laparoskop

wydzieli do oddzielnego pakietu zestaw narzędzi laparoskopowych co pozwoli na złożenie konkurencyj-
nej oferty większej ilości Wykonawców? Powyższe opisy i nazwy narzędzi w pakiecie wskazują na tylko
jednego Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
67. Pytanie nr 28. Zestaw do histeroskopii diagnostycznej i zabiegowej -  Czy Zamawiający z pakietu

nr. 3 - Laparoskop wydzieli do oddzielnego pakietu zestaw do histeroskopii diagnostycznej i zabiegowej,
co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty większej ilości Wykonawców? Powyższe opisy i nazwy na-
rzędzi w pakiecie wskazują na tylko jednego Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie zestawu do histeroskopii diagnostycznej i za-
biegowej do oddzielnego pakietu – pakiet nr 18.
68. Pytanie nr 29. Zestaw do histeroskopii diagnostycznej i zabiegowej p. 1 i p. 10 - Zwracamy się z

prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z opisu parametru „układ optyczny z system soczewek wa-
łeczkowych Hopkinsa” oraz „oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub
graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA”, co pozwoli na
złożenie konkurencyjnej oferty większej ilości Wykonawców. Większość optyk jest znaczonych oznacze-
niami długości i kąta patrzenia. Powyższe nazwy wskazują na tylko jednego Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla „oznakowanie kodem QR lub DATA. Pozostałe zgodnie z SIWZ.
69. Załącznik nr 9 - Wnosimy o zmianę dotychczasowej treści fragmentu tego załącznika, tj.: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczamy o :

1) braku wydania wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

2) o wydaniu wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o za-
leganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
ale załączamy dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentual-
nymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należ-
ności;

3) o braku wydania wobec nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne.

na następującą:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczamy że :

1) nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administra-
cyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne;

2) nie wydano wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
ale załączamy dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentual-
nymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należ-
ności;

3) nie wydano wobec nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamó-
wienia publiczne.

Odpowiedź: Oświadczenie otrzymuje brzmienie – „OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
2. Oświadczamy o :

1) braku wydania wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji admini-
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stracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia spo-
łeczne lub zdrowotne;

2) o braku wydania wobec nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji admini-
stracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia spo-
łeczne lub zdrowotne ale załączamy dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozu-
mienia w sprawie spłat tych należności;

3) o braku wydania wobec nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o za-
mówienia publiczne.”

Załącznik nr 7 pakiet 4 – Szafka przyłóżkowa
70. Lp. 92 Tabeli Parametrów. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści szafkę przyłóżkową, w

której konstrukcja zespołu zmiany wysokości blatu bocznego jest lakierowana proszkowo i porusza się
w lakierowanych proszkowo prowadnicach?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
71. Lp. 101 Tabeli Parametrów. Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści szafkę przyłóżkową z

ergonomicznym  uchwytem  do  otwierania  szuflady  i  drzwiczek  wykonanym  z  anodowanego  stopu
aluminium?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Załącznik nr 7 pakiet 4 – Fotel ginekologiczny z taboretem
72. Lp. 16 Tabeli Parametrów. Czy Zamawiający dopuści fotel o dopuszczalnym obciążeniu wynoszącym

175 kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
73. Lp. 19 Tabeli Parametrów. Zamawiający dla taboretu zawarł wymóg „wysokość: min. 60-78 cm,”. Prosi -

my, w świetle tego zapisu, o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje taboretu z regulowaną wysoko-
ścią siedziska, np. za pomocą siłownika gazowego?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oczekuje taboretu z regulowaną wysokością siedziska.
Łóżko porodowe
74. Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe wytworzone bez użycia nanotechnologii srebra nanoszone-

go na gotowy produkt oraz na elementy sterowania ( poz. 23, 24, 26,). Warto nadmienić, że wymagana
nanotechnologia  srebra,  jej  działanie  jest  na  razie  mało  znane,
http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-toksykolodzy-bija-na-alarm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
75. Czy Zamawiający dopuści nanotechnologię srebra poprzez nanoszenie jej metodą opryskową po ze-

wnętrznej części całego łóżka porodowego? Metoda ta jest bardziej skuteczna aniżeli jako skład lakieru.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
76. Czy Zamawiający dopuści łóżko na dwóch kolumnach o przekroju prostokątnym łatwe do dezynfekcji ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
77. Czy Zamawiający dopuści długość łóżka 206 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
78. Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość łóżka 103 cm (razem z poręczami bocznymi)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
79. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości leża 60-100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
80. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację przechyłu Trendelenburga 12°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
81. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację przechyłu anty-Trendelenburga 12°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
82. Czy Zamawiający dopuści panel sterujący z możliwością blokady następujących funkcji:

- regulacja wysokości leża
- regulacja przechyłów Trendelenburga i anty Trendelenburga
- regulacja kąta uniesienia oparcia pleców
- regulacja kąta uniesienia segmentu siedzenia 
Poza funkcją ratującą życie czyli funkcja CPR oraz antyszokową oraz panel sterujący z dodatkowym
przyciskiem wyłączający wszystkie funkcje sterowania na panelu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
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83. Czy Zamawiający dopuści w panelach od strony wewnętrznej ( dla pacjentki) w przyciski aktywujące
funkcję nocnego oświetlenia podłogi bez alarmu akustycznego gdyż funkcja ta znajduje się w panelu
wyposażeniu szpitala?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
84. Czy Zamawiający dopuści zamiast osłony podwozia ze specjalnymi polami odkładczymi umożliwiający-

mi ułożenie niewykorzystanych  w danym czasie elementów wyposażenia łóżka, akcesoria na pola od-
kładcze na części wyposażenia po zewnętrznej stronie szczytu od strony głowy pacjenta? Rozwiązanie
to jest znacznie wygodniejsze i nie wymaga pozycji schylania przez personel.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
85. Czy Zamawiający dopuści leże (wszystkie segmenty) wypełnione płytą ABS przezierne na całej długo-

ści co stanowi lepsze rozwiązanie niż jeden segment przezierny dla promieni RTG?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Łóżko szpitalne z szafką przyłóżkową:
86. Czy Zamawiający dopuści łóżko wytworzone bez użyciu nanotechnologii srebra nanoszonego na goto-

wy produkt oraz na elementy sterowania (poz. 66, 69, 76). Warto nadmienić, że wymagana nanotechno-
logia  srebra,  jej  działanie  jest  na razie  mało znane,  http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-
toksykolodzy-bija-na-alarm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
87. Czy Zamawiający dopuści nanotechnologię srebra poprzez nanoszenie jej metodą opryskową po ze-

wnętrznej części całego łóżka? Metoda ta jest bardziej skuteczna aniżeli jako skład lakieru.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
88. Czy Zamawiający dopuści  szerokość całkowitą  łóżka z  podniesionymi lub opuszczonymi poręczami

bocznymi 990 cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
89. Czy Zamawiający dopuści  szerokość całkowitą  łóżka z  podniesionymi lub opuszczonymi poręczami

bocznymi 103,5 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
90. Czy Zamawiający dopuści całkowitą długość łóżka 212,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
91. Czy Zamawiający dopuści całkowitą długość łóżka 216 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
92. Czy Zamawiający dopuści regulacje wysokości w zakresie 41-72 cm (bez materaca)? Jest to wysokość,

która pozwoli w sposób komfortowy obsługiwać pacjenta.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
93. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację funkcji autokontur – jednoczesne uniesienie części ple-

ców do 70° oraz segmentu uda do 30°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
94. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu uda w zakresie od 0° do 30°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
95. Czy Zamawiający dopuści zamiast selektywnego blokowania na panelu centralnym funkcji  elektrycz-

nych opcję blokowania całego panelu?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
96. Czy Zamawiający dopuści poręcze boczne tworzywowe wykonane z ABS?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
97. Czy Zamawiający dopuści leże z segmentów tworzywowych z płyty ABS, odejmowane oraz łatwe do

utrzymania czystości jak również przezierne dla promieniowania RTG?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
98.  Czy Zamawiający zrezygnuje z certyfikatu potwierdzającego antybakteryjność lakieru i tworzywa, które

trzeba dołączyć do oferty?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Szafka:
99. Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 43 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
100. Czy Zamawiający dopuści głębokość szafki 45 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
101. Czy Zamawiający dopuści  konstrukcję szafki z profili aluminiowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
102. Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości blatu bocznego 780-1100 mm?
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
103. Czy Zamawiający dopuści szerokość blatu bocznego 57,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
104. Czy Zamawiający dopuści głębokość  blatu bocznego 40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
105. Czy Zamawiający dopuści blaty szafki wykonane z płyty HPL bez użyciu nanotechnologii srebra (po-

zycja 97,99, 102)) ? Warto nadmienić, że wymagana nanotechnologia srebra, jej działanie jest na razie
mało znane, http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-toksykolodzy-bija-na-alarm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
106. Czy Zamawiający dopuści blaty boczne z aluminiowym relingiem chroniący przedmioty pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
107. Czy Zamawiający dopuści dwie szuflady wykonane z płyty HPL bez użycia nanotechnologii srebra?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
108. Czy Zamawiający dopuści zamiast skrzynki szafki wyposażonej w półkę i dwoje drzwiczek na szafkę

wyposażoną w wysuwaną szufladę wyposażoną w odejmowany wkład z podziałem na 3 części oraz
drugą szufladę wysuwaną (kontener)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
109. Czy Zamawiający dopuści konstrukcję z profili aluminiowych zespołu zmiany wysokości blatu bocz-

nego poruszająca się w lakierowanych proszkowo prowadnicach?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
110. Czy Zamawiający dopuści blaty szafki wykonane z tworzywa HPL bez użycia nanotechnologii sre-

bra?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
111.Czy Zamawiający dopuści szufladę bez ogranicznika wysuwu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
112. Czy Zamawiający zrezygnuje z certyfikatu potwierdzającego antybakteryjność lakieru i tworzywa?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Łóżko noworodkowe:
113. Czy Zamawiający dopuści wymiary gabarytowe całego wózka: szerokość: 420mm, długość: 730mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
114. Czy Zamawiający dopuści wymiary podstawy wózka w kształcie prostokąta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
115. Czy Zamawiający dopuści minimalna wysokość od podłoża do górnej powierzchni materacyka nie

więcej niż 970 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
116. Czy Zamawiający dopuści maksymalną wysokość od podłoża do górnej powierzchni materacyka nie

mniej niż 1270 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Fotel ginekologiczny z taboretem:
117. Czy Zamawiający dopuści całkowitą długość leża w pozycji poziomej 180 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
118. Czy Zamawiający dopuści szerokość samego leża 620 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
119.  Czy Zamawiający dopuści szerokość fotela 76 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
120. Czy Zamawiający dopuści kąt uniesienia pleców 60°?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
121. Czy Zamawiający dopuści pozycję Trendelenburga: 12°?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
122. Czy Zamawiający dopuści pozycję anty- Trendelenburga 12°?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
123. Dot. Pak. 5 poz. 4 - Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 4 Zamawiający dopuści pulsoksymetr z po-

miarem tętna w zakresie 25-240 ud/min z dokładnością ±1 ud.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
124. Dot. Pak. 5 poz. 9 - Czy w pak. 5 poz. 9 Zamawiający pulsoksymetr o wymiarach szerokość 70 mm

x wysokość 156 mm x głębokość 32 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
125. Dot. Pak. 5 poz. 10 - Zwracamy się do zamawiającego wyjaśnienie czy nastąpił błąd w opisie przed-
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miotu zamówienia. W poz. 2 pak 5 Zamawiający wymaga pulsoskymetru zasilanego bateriami alkalicz-
nymi natomiast w poz. 10 pak. 5 wymaga „Stacja dokująca z wbudowaną ładowarką oraz akumulator,
zasilacz sieciowy 230V” Prosimy o doprecyzowanie czy pulsoskymetr ma być zasilany bateriami czy ma
mieć wbudowany akumulator?

Odpowiedź: Pulsoksymetr ma posiadać obydwa zasilania.
126. Dot. Pak. 5 poz. 13 i 14 - Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie. W pak. 5 poz. 13 Zama-

wiający wymaga czujnika działającego w technologii Nellcor, natomiast w pkt. 14 czujnika działającego
w technologii Masimo. Czy czujniki mają być używane z oferowanym pulsoksymeterem? Jeżeli tak to
nie ma na rynku pulsoksymetru który działałby w obu technologiach. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na
zaoferowanie w pkt. 14 czujników dla dzieci działających w technologii Nellcor?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujników w technologii Massimo.
127. Pytanie do SIWZ dla Pakietu nr 4 - 1. W Rozdziale III pkt 16 SIWZ Zamawiający zawarł zapis: „Za-

mawiający w celu dokonania oceny oferty w zakresie przedmiotowym wymaga, aby każdy z Wykonaw-
ców ubiegający się o zamówienie dołączył do oferty ulotki, katalogi lub foldery zawierające dokład-
ny i jednoznaczny opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia ze wskazaniem wszystkich
bez wyjątku parametrów, których wymaga Zamawiający w SIWZ.” Ponieważ foldery, którymi dysponuje
Wykonawca mają charakter reklamowy, są skierowane dla nieoznaczonego adresata i z tego względu
nie posiadają wszystkich szczegółowych informacji (parametrów), jakich wymaga w niniejszym postępo-
waniu Zamawiający, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie, aby wraz ze standar-
dowymi folderami Wykonawca mógł złożyć Oświadczenie, że zaoferowane w przedmiotowym postępo-
waniu wyroby w pakiecie nr 4 posiadają wszystkie bez wyjątku parametry, których wymaga Zamawiają-
cy w SIWZ.

Odpowiedź: Oprócz ww. wymienionych dokumentów (ulotki, katalogi lub foldery) Wykonawca może
dołączyć oświadczenie wraz z informacją o brakujących parametrach nieuwzględnionych w ulotkach
a wymaganych w SIWZ.
128. § 4. Pkt. 1 - Prosimy o wskazanie terminu.

Odpowiedź: Wykonawca deklaruje w ofercie do ilu dni kalendarzowych dostarczy, zainstaluje sprzęt
oraz przeszkoli personel. Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert.
129. § 4. Pkt. 7 - Prośba o doprecyzowanie zwrotu „oraz inne niezbędne niewymienione w tej umowie”.

Odpowiedź: Wykonawca powinien dostarczyć dokumenty niezbędne do zrealizowania dostawy.
130. § 5. Pkt 8 - Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu

„W  okresie  gwarancyjnym  Zamawiający  jest  zobowiązany  powiadomić  Wykonawcę  o  powstałych
wadach przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany
do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stosownym protokołem, na koszt
Wykonawcy.”
Na 
„W  okresie  gwarancyjnym  Zamawiający  jest  zobowiązany  powiadomić  Wykonawcę  o  powstałych
wadach przedmiotu odbioru w ciągu 3 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany
do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stosownym protokołem, na koszt
Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
131. § 5. Pkt 9 - Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu

„Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu, możliwość zgłaszania awarii i reklamacji
telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną przez 24 godziny, w okresie gwarancji.”
Na
„Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu, możliwość zgłaszania awarii i reklamacji
telefonicznie,  faxem  lub  pocztą  elektroniczną  przez  24  godziny/dobę  ,  w  dni  robocze,  w  okresie
gwarancji.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
132. § 5. Pkt 11 - Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu

„Na  czas  awarii  aparatu  dłuższej  niż  48  godzin,  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć
Zamawiającemu  sprzęt  zastępczy  o  parametrach  porównywalnych,  jednakże  nie  niższych  niż
wymagający naprawy.”
Na 
„Na  czas  awarii  aparatu  dłuższej  niż  72  godzin,  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć
Zamawiającemu  sprzęt  zastępczy  o  parametrach  porównywalnych,  jednakże  nie  niższych  niż
wymagający naprawy.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
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133. § 5. Pkt 14 - Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
134. § 5. Pkt 14 - Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu

„W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad w terminie nie dłuższym niż 24
godziny  od  zgłoszenia  wady  lub  awarii  przez  Zamawiającego,  bądź  nie  usunie  wad  w  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania napraw na koszt
Wykonawcy, przez zatrudnienie innych specjalistów bez utraty praw wynikających z gwarancji.”
Na 
„W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad w terminie nie dłuższym niż 72
godziny  od  zgłoszenia  wady  lub  awarii  przez  Zamawiającego,  bądź  nie  usunie  wad  w  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania napraw na koszt
Wykonawcy, przez zatrudnienie innych specjalistów bez utraty praw wynikających z gwarancji  pod
warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do dokonania ww. czynności w terminie 3
dni roboczych od dnia otrzymania przez niego przedmiotowego wezwania.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
135. § 6 pkt 2 - Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kar na 

1) 0,2%
2) 0,2%
3) 200 zł
4) 200 zł

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
136. § 6 pkt 3 - Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu

„W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn nie
leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny
umowy brutto.”
Na 
„W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn nie
leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny
umowy brutto.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
137. § 6 pkt 4 - Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu

„W przypadku  odstąpienia  Zamawiającego  od  umowy,  z  przyczyn  innych  niż  określone  art.  145
ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości
5% wartości umowy brutto.”
Na 
„W przypadku  odstąpienia  Zamawiającego  od  umowy,  z  przyczyn  innych  niż  określone  art.  145
ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości
10% wartości umowy brutto.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
138. § 6 pkt 7 - Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu i doprecyzowanie pojęcia ”istotnie niezgodne-

go”. 
„W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia, a także w przypadku świadczenia istotnie niezgod-
nego z umową co do przedmiotu lub jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umo-
wy. Prawo to Zamawiający wykonuje przez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie w terminie
30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia, przy czym dla zachowania tego terminu Strony uznają
datę nadania oświadczenia pocztą poleconą lub kurierem na adres wskazany w umowie.”
Na 
„W  przypadku  nieterminowej  realizacji  zamówienia,  a  także  w  przypadku  świadczenia  istotnie
niezgodnego z umową co do przedmiotu lub jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia
od umowy  po warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania
niniejszej  umowy,  wyznaczając  mu  przy  tym  termin  3  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania
przedmiotowego wezwania.  Prawo to  Zamawiający wykonuje  przez  pisemne oświadczenie  złożone
drugiej stronie w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia, przy czym dla zachowania tego
terminu Strony uznają datę nadania oświadczenia pocztą poleconą lub kurierem na adres wskazany w
umowie.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
Dotyczy pakietu 3
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139. Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydłużenie  terminu  dostawy  do  60  dni  od  dnia  podpisania
umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
140. Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie  wózka aparaturowego (poz.  84-90) będącego

wyrobem modułowym, dowolnie konfigurowalnym przez użytkownika, składającym się: 
- z modułu głównego wózka, który jest wyrobem medycznym oznakowanym CE w rozumieniu ustawy z

dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) i posiada stawkę VAT 8%
oraz 

-  z  modułów wyposażenia  wózka takich jak półki,  szuflada,  uchwyt  na butlę  CO2,  uchwyt  kamery,
uchwyt stojaka, szyna sprzętowa, nie podlegających pod ustawę o wyrobach medycznych i nie są
objęte deklaracją zgodności oraz posiadają stawkę VAT 23%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
141. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia zakresie pozycji  statyw na

monitor (poz. 94), który nie podlega ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z
2017 r.  poz. 211 ze zm.) a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji  zgodności  oraz obowiązkowi
oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
142. Dotyczy  zał.  5  -  projekt  umowy  -  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  ograniczenie

odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a
tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie  umowy nową następująca treścią:  „Z
zastrzeżeniem  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów  prawa  ewentualna  odpowiedzialność
odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu  naruszenia  warunków niniejszej  Umowy jest  ograniczona do
szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków)
do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez
nas  treść  ma  na  celu  zrównanie  interesów  przyszłych  Stron  kontraktu  w  myśl  zasady,  iż  celem
odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku,
który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
143. Dotyczy  zał.  5  -  projekt  umowy  -  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  ograniczenie  łącznej

wysokości kar umownych do 10% wartości  brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej
zmiany  pozwoli  potencjalnym Wykonawcom na  oszacowanie  ewentualnego ryzyka  kontraktowego i
uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
144. Dotyczy  zał.  5  -  projekt  umowy -  Czy  Zamawiający  wyraża  zgodę  na  wprowadzenie  poniżej

zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej?
1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzu-
cających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają
prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający, 
(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz 
(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie
przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz 
(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.
2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani pono-
sić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiają-
cego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie
wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami
Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostar-
czonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawi-
cieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze
specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Pro-
duktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli  naruszenia można było
uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania
Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produk-
tów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych
harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub nie-
wprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).
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4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca
będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego
korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia
lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu  proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwróce-
nia oryginalnych Produktów.
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zasto-
sowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podsta-
wie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnie-
nia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.
6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Pro-
duktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi. 
7. Warunki  niniejszego punkt u określają całość zobowiązania Wykonawcy i  odpowiedzialności za
roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysłu-
guje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
145. Dotyczy zał. 5 - projekt umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu

rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
146. Dotyczy zał. 5 - projekt umowy - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następu-

jącej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych:  „Zamawiający powierza Wykonawcy prze-
twarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu
związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwa-
rancyjnych i serwisowych.” Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania
danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy
do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje powyższy zapis. § 5 pkt. 22 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający po-
wierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest admini-
stratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szcze-
gólności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych.”
147. Dot. Załącznika nr 5 do SIWZ par. 5 pkt. 11 Pakiet nr 13 Aparat USG - Prosimy o modyfikację za-

pisu w następujący sposób: Na czas awarii aparatu dłuższej niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobo-
wiązany jest dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach porównywalnych, jednakże
nie niższych niż wymagający naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
148. Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 2 Pakiet nr 13 Aparat USG - Czy Zamawiający zaakceptuje

aparat USG o zakresie częstotliwości pracy 2.0 – 18.0 MHz? Zwracamy uwagę na fakt, iż różnica mię-
dzy wymogiem opisanym przez Zamawiającego a częstotliwością pracy oferowanego aparatu USG w
dolnym paśmie wynosi tylko 0,9 MHz, tak mała różnica z klinicznego punktu widzenia nie ma znacze-
nia w diagnostyce i nie będzie zauważalna na obrazie, poza tym Zamawiający nie wymaga sond które
mają pracować od 1,1MHz. Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z ustawą
na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
149. Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ pkt. 5, Pakiet nr 13 Aparat USG -  Czy Zamawiający zaakceptuje

aparat USG z 4 niezależnymi gniazdami głowic obrazowych przełączanych elektronicznie? Zwracamy
uwagę na fakt, iż Zamawiający wymaga aparatu USG z czterema głowicami, piąte gniazdo głowic w tej
sytuacji jest nie potrzebne, nie będzie wykorzystywane. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
150. Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 9, Pakiet nr 13 Aparat USG - Czy Zamawiający zaakceptuje

aparat USG z monitorem na ruchomym ramieniu regulowanym niezależnie od konsoli, góra – dół, pra-
wo – lewo min. 90 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
151. Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 12 i 13, Pakiet nr 13 Aparat USG - Czy Zamawiający zaak-

ceptuje aparat USG z szybkim dostępem do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotyko-
wego o wielkości 12” bez możliwości regulacji pochylenia ekranu dotykowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
152. Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 15, Pakiet nr 13 Aparat USG - Czy Zamawiający zaakceptuje

aparat USG z klawiaturą qwerty wyświetlaną na ekranie dotykowym bez dodatkowej klawiatury qwerty
wysuwanej spod konsoli?
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
153. Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 17, Pakiet nr 13 Aparat USG - Czy Zamawiający zaakceptuje

aparat USG z liczbą klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler 2200 ob-
razów?  Z naszej  wiedzy i  doświadczenia wynika,  iż pamięć dynamiczna (CINE LOOP) ma przede
wszystkim dawać użytkownikowi, po zamrożeniu obrazu, możliwość cofnięcia się w wykonywanym ba-
daniu o kilka klatek, np. po to, aby dokonać pomiarów na obrazie. W praktyce jest to cofnięcie zapisa-
nego w pamięci dynamicznej aparatu badania o dosłownie kilka klatek, tj. 100/200 klatek, więc liczba
2200 klatek /obrazów w pamięci dynamicznej jest bardzo duża i wystarczająca, pozwala cofnąć się o
ponad 60 sek. w wykonywanym badaniu. Prosimy o dopuszczenie 2200 klatek w pamięci dynamicznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
154. Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 25, Pakiet nr 13 Aparat USG - Czy Zamawiający zaakceptuje

aparat USG z czasem uruchamiania do pełnej gotowości do badania max 110 s?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
155. Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 26, Pakiet nr 13 Aparat USG - Czy Zamawiający zaakceptuje

aparat USG o wadze 83,6 kg? Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiającemu zgodnie z usta-
wą na zwiększenie konkurencyjności ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
156. Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 28, Pakiet nr 13 Aparat USG - Czy Zamawiający zaakceptuje

aparat USG z zakresem ustawiania głębokości penetracji 2-30 cm? Zwracamy uwagę na fakt, iż w ul-
trasonografii podczas badań ginekologicznych, położniczych, neonatalnych nie korzysta się z głęboko-
ści penetracji poniżej 2 cm. Narządy jakie chcemy zobrazować przy pomocy ultrasonografii znajdują
się maksymalnie na głębokościach od 2 do 24 cm. Dopuszczenie w/w parametru pozwoli Zamawiają-
cemu zgodnie z ustawą na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
157. Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 29 i 30, Pakiet nr 13 Aparat USG - Czy Zamawiający zaak-

ceptuje aparat USG z 16-stopniowym, 8 krotnym zakresem bezstratnego powiększania obrazu rzeczy-
wistego i 16-stopniowym, 8 krotnym zakresem bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a tak-
że obrazu z pamięci CINE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
158. Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 40, Pakiet nr 13 Aparat USG - Czy Zamawiający zaakceptuje

aparat USG z korekcją kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 88°, skok o 2°?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
159. Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 46, Pakiet nr 13 Aparat USG - Czy Zamawiający zaakceptuje

aparat USG z zakresem skali prędkości dla Trybu Doppler Kolorowy (CD) min ± 2,6 - ± 308 cm/s?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
160. Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 57, Pakiet nr 13 Aparat USG - Z uwagi na fakt, iż Zamawiają-

cy nie wymaga zaoferowania głowic kardiologicznych prosimy o modyfikację wymagań dotyczących
oprogramowań aplikacyjnych i pomiarowych wymaganych dla oferowanego systemu USG poprzez re-
zygnację z aplikacji kardiologicznych.  Zaoferowanie oprogramowania alikacyjnego do badań kardiolo-
gicznych znacznie podroży cenę systemu a Zamawiający nie skorzysta w obecnej sytuacji z tego za-
kresu badań z racji braku głowic sektorowych.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
161. Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 63 i 68, Pakiet nr 13 Aparat USG - Czy Zamawiający zaak-

ceptuje aparat USG z głowicą convex o zakresie częstotliwości pracy 2.0 – 6.0 MHz i 1 częstotliwością
dla trybu PW? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
162. Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 71, 73 i 74 , Pakiet nr 13 Aparat USG - Czy Zamawiający za-

akceptuje aparat USG z głowicą endowaginalną o zakresie częstotliwości pracy 4.0 – 9.0 MHz, 2 prze-
łączalnych częstotliwościach harmonicznych THI dla trybu 2D (B – mode), kącie widzenia 181 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
163. Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 77 i 81 , Pakiet nr 13 Aparat USG - Czy Zamawiający zaak-

ceptuje aparat USG z głowicą liniową o zakresie częstotliwości pracy od 5.0–12.0 MHz, głębokości pe-
netracji 10 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
164. Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 85, Pakiet nr 13 Aparat USG - Czy Zamawiający zaakceptuje

aparat USG z głowicą convex volumetryczny o zakresie pracy 2.0 – 6.0 MHz?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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165. Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 93, Pakiet nr 13 Aparat USG - Czy Zamawiający zaakceptuje
aparat USG bez możliwości rozbudowy o tryb Elastografii Shear wave?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
166. Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 94, Pakiet nr 13 Aparat USG -  Zamawiający w powyższym

punkcie wymaga aby oferowany system ultrasonograficzny posiadał możliwość rozbudowy o zastoso-
wanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń.
W oferowanym przez nas aparacie USG dla uzyskania takiego efektu służy funkcja XRES. Jest to rów-
noważna metoda w pełni odpowiadająca oczekiwanej funkcjonalności, polegająca na preprocesingowej
analizie obrazu, czyszczeniu obrazu z artefaktów w postaci szumów, pogłębieniu kontrastu i rozdziel-
czości, wyostrzeniu krawędzi naczynia/narządów w celu poprawy wizualizacji co w pełni odpowiada
wymaganej w pkt. 94 funkcjonalności. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do postępo-
wania aparatu ultrasonograficznego z możliwością rozbudowy o zastosowanie technologii optymalizacji
wizualizacji naczyń nie poprzez eliminację efektu przepływu w naczyniach ale funkcjonalność opisaną
powyżej polegającą na preprocesingowej analizie obrazu, czyszczeniu obrazu z artefaktów w postaci
szumów, pogłębieniu kontrastu i rozdzielczości, wyostrzeniu krawędzi naczynia w celu poprawy wizu-
alizacji naczynia dającej taki sam efekt. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
167. Dot. Załącznika nr 7 do SIWZ pkt. 100, Pakiet nr 13 Aparat USG - Czy Zamawiający zaakceptu-

je aparat USG z trybem „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 40 mi-
nut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max.20 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
168. Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ, par. 5, pkt. 13 - Z uwagi na specyfikę pracy urządzeń medycznych,

czynności serwisowe zapewne będą musiały być wykonywane, co wynika z normalnej eksploatacji i zu-
życia urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas w ciągu
którego wskutek wady aparatu Zamawiający nie mógł z niego korzystać, a o czas przedłużającej się
naprawy ponad terminy: 3 dni robocze, które mogą uleć wydłużeniu o kolejne 2 dni robocze w przypad-
ku konieczności sprowadzenia części zamiennych. W związku z powyższym prosimy o następującą
modyfikację zapisu: „Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady apa-
ratu Zamawiający nie mógł korzystać z niego, pod warunkiem, że Wykonawca nie dokona czynności
serwisowej w czasie 3 dni roboczych, które mogą uleć wydłużeniu o kolejne 2 dni robocze w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
169. Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ, par. 5, pkt. 14 - Nie znajduje uzasadnienia oczekiwanie wymiany ca-

łego aparatu na nowy po dwóch interwencjach serwisowych, nieraz dotyczących błahych elementów.
Rozwiązaniem powszechnie akceptowanym i uwzględniającym interes zarówno Zamawiającego jak i
Wykonawcy jest ustalenie obowiązku wymiany podzespołu na nowy w przypadku jego uprzedniej 3-
krotnej  naprawy.  W związku  z  powyższym prosimy  o  modyfikację  zapisu:  „Niezwłoczna  wymiana
uszkodzonego elementu/podzespołu na nowy powstaje po bezskutecznym podjęciu trzech prób usu-
nięcia tej samej wady/usterki.”

Odpowiedź: par. 5 pkt. 14 otrzymuje brzmienie „Trzecia naprawa tego samego elementu, podzespołu
lub usterki tego samego rodzaju upoważnia Zamawiającego do żądania wymiany całego aparatu na
nowy wolny od wad.”
170. Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ, par. 5, pkt. 18 - Prosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób:

W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad w terminie nie dłuższym niż 24 go-
dziny od zgłoszenia wady lub awarii przez Zamawiającego (uwzględnia serwis zdalny), bądź nie usunie
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania na-
praw na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie innych specjalistów bez utraty praw wynikających z gwa-
rancji, po uprzednim wyznaczeniu terminu na usunięcie wady przez Wykonawcę.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
171. Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ, par. 5, pkt. 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapi-

su w następujący sposób: „Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych i zużywalnych oraz ma-
teriałów eksploatacyjnych w okresie 10 lat od daty dostawy, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla
oprogramowania okres ten wynosi lat 5.”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
172. Dot. Załącznik nr 7 do SIWZ, pakiet nr 13 - Czy Zamawiający zgodzi się na zdalne podłączenie

serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu?
Odpowiedź: Tak.
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173. dotyczy pakietu nr 14 – skaner żylny - Kryteria określone w załączniku 7, w punkcie 3 (urządzenie
wykorzystujące  światło  laserowe),  pkt  7  (posiadające  ekran  LCD)  oraz  w  pkt  9  (port  mini  USB)
szczegółowego opis przedmiotu zamówienia ograniczają oferty  do wyłącznie JEDNEGO modelu  na
rynku w tej kategorii  urządzeń, natomiast w praktyce klinicznej obecność lub brak ekranu LCD oraz
portu USB nie przekładają się na skuteczność lokalizacji naczyń. Istotną cechą w zamian jest opcja
pomiaru głębokości naczyń, która umożliwia bardziej precyzyjne dobranie kąta i głębokości wkłucia oraz
opcja  wyświetlania  naczyń  w  zmniejszonym trybie  pediatrycznym.  Ponadto,  określone  kryterium w
punkcie 20. z odniesieniem do norm europejskich (Urządzenie laserowe klasy 2, zgodne z Dyrektywą
Europejską  2002/364/EC)  również  wskazuje  na  jedyny  w  tym  segmencie  model  na  rynku,  bez
możliwości  zaoferowania  urządzenia  równoważnego.  Czy  dla  zachowania zasad konkurencyjności  i
celem  uzyskania  najkorzystniejszej  ceny  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  urządzenie
równoważne  -  bezkontaktowy  iluminator  naczyniowy  ze  statywem –  skaner  żył,  który  cechuje  się
parametrami opisanymi jak niżej?
Przenośne, podręczne urządzenie do iluminacji  naczyniowej, umożliwiające zlokalizowanie naczyń
(żył) powierzchniowych
Bezpieczna procedura iluminacji naczyń – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia z pacjentem
Urządzenie emitujące promieniowanie podczerwone z użyciem technologii LED w dwóch zakresach
podczerwieni, które wykorzystane jest do lokalizacji naczyń (żył) podskórnych oraz podświetlenia ich
pozycji na skórze pacjenta bezpośrednio nad żyłami. Wizualizacja naczyń (żył) dokonuje się dzięki
wchłanianiu promieniowania podczerwonego przez hemoglobinę we krwi
Zakres pracy (podświetlania naczyń/żył): 18-24cm nad ciałem pacjenta
Możliwość wyboru jednego z dwóch trybów projekcji: „pozytyw/negatyw” w tonacji koloru zielonego
Możliwość ustawienia intensywności światła projekcji oraz wielkości obrazu (tryb pediatryczny)
Urządzenie  wyposażone  w  unikalną  funkcję  pomiaru  głębokości  żył,  co  pozwala  w  bardziej
precyzyjny sposób dobrać kąt i głębokość wkłucia
Na spodzie urządzenia dwie soczewki oraz okienko projektora
Urządzenie wyposażone w diodowy wskaźnik stanu baterii i statusu pracy urządzenia
Urządzenie zasilane baterią litowo – jonową o pojemności min. 3000 mAh 
Urządzenie wyposażone w kompatybilną bezprzewodową ładowarkę wraz z zasilaczem
W zestawie kompatybilny dwuramienny statyw z regulacją wysokości osadzony na podstawie jezdnej
do  podtrzymania  urządzenia  z  głowicą  zabezpieczającą  iluminator  –  statyw  z  wbudowaną
bezprzewodową ładowarką oraz posiadający kółka z możliwością ich zablokowania
Wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.):
200 x 60 x 50 (+/-15 mm)
Waga urządzenia: max. 430 g
Ciągły czas pracy przy pełnym naładowaniu z włączonym światłem do podświetlania żył min. 150
min.
Ilość standardowych procedur oglądania naczyń (żył) przy pełnym naładowaniu baterii: min. 75
Czas do pełnego naładowania baterii max. 4h
Warunki pracy:
- temperatura – od 50C do 350C (+/- 20C)
- wilgotność – od 5% do 80% (+/- 2%) wilgotności względnej bez kondensacji
Warunki transportu i przechowywania:
- temperatura – od -20°C do 50°C (+/- 20C)
- wilgotność – od 5% do 80% (+/- 2%)  wilgotności względnej bez kondensacji
Urządzenie emitujące podczerwień z użyciem technologii LED
Urządzenie sklasyfikowane jako wyrób medyczny 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisane urządzenie, jednak pkt. 7 pozostaje zgodnie z SIWZ.
Dotyczy pakietu 5

174. Pytanie 1 -  Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr w najwyższej technologii uznanej na
rynku światowym, jako ZŁOTY STANDARD pulsoksymetr w technologii Masimo SET o pa-
rametrach:

Parametry techniczne Pulsoksymetru RAD 5,z technologią Masimo SET 

pulsoksymetr ręczny/transportowy z obudową gumową 

Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe, 

Wymienialna osłona gumowa 

Dwa niezależne wyświetlacze LED  

Wymiary urządzenia 158 x 76 x 36 mm
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Waga urządzenia 320 g 

Pomiar saturacji w zakresie ( 1-100)%

Dokładność pomiaru saturacji max. ± 3 cyfry w zakresie min. 70-100%

Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1%

Pomiar częstości pulsu w zakresie min (25-240) uderzeń/min.

Dokładność pomiaru częstości pulsu max. ± 3 uderzenia/min.

Rozdzielczość pomiaru częstości pulsu min. 1 uderzenia/min.

Rozdzielczość pomiarów:

Saturacja (%SpO2):    1 %

Częstość pulsu (BPM) 1 BPM

Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji

Indeks perfuzji (PI) wskazujący na perfuzję w niejscu pomiaru, wykres słupkowy - wysoki w kolorze
zieonym wskazuje na silny sygnał, kiedy indeks perfuzji jest słaby wykres słupkowy jest niski i w kolo-
rze czerwonym
Zakres perfuzji 0-20,0%

Dźwiękowa sygnalizacja częstości pulsu z możliwością ustawienia natężenia dźwięku i jego wyłącze-
nia
Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej

Wyświetlanie wyników pomiaru saturacji i częstości pulsu w formie cyfrowej

Graficzny wskaźnik aktualnego poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie urządze-
nia
Alarmy dźwiękowe i świetlne pomiaru saturacji i częstości pulsu

Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie

Czasowe zawieszenie generowania sygnału alarmowego

Trendy 72 godziny

Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD

Tryby uśredniania: 2,4,8,10,12,14,16 sekund
Zasilanie baterie 4 xAA, czas pracy min. 30 godzin 

Możliwość podłączenia podączenia czujników wielorazowych i jednopacjentowych, Noworodek, Pedia-
tryczny, Dorosły

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
175. Pytanie 2 -  Czy ze względu na najczęściej występujące problemy z pomiarem pacjentów z niską

perfuzją, obrzękiem kończyn, zimnymi kończynami a przede wszystkim pacjentem pobudzonym i w ru-
chu - Czy Zamawiający oczekuje pulsoksymetru, który:
- zbiera sygnał Indeksu Perfuzji od co najmniej 0,02% (pacjenci z krytycznymi parametrami, z obrzę-

kiem lub wychłodzeniem kończyn)
- pokazuje pomiar w czasie rzeczywistym – czas uśredniania pomiaru w przypadku pacjentów resuscy-

towanych co 2-4 sec a pacjentów stabilnych co 8 sec
- przedstawia precyzyjny wynik pomiaru wysycenia krwi tętniczej podczas ruchu pacjenta, tzn. eliminuje

wzbudzony ruchem puls żylny prowadzący do fałszywego zaniżania pomiaru – największy problem in-
nych technologii

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
176. Pytanie 3 -  Prosimy Zamawiającego o określenie technologii wykonania czujników w wyposażeniu

dodatkowym oraz ich ilości. Technologia Masimo jest jedyną, która eliminuje dodatkowy sygnał z krwi
żylnej wzbudzany przez pecetów ruszających się (w ruchu) jest w stanie zbierać bardzo słaby sygnał już
od 0,02% czego nie jest w stanie odczytać i technologia Nellkor. Bardzo ważne jest stosowanie czujni-
ków w tej samej technologii Czujniki Nellkor nie będą działały w urządzeniach Masimo.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje czujników w technologii Massimo.
177. Dotyczy pakietu 8 - Uprzejmie prosimy o wydzielenie Lampa do fototerapii i utworzenie osobnego

pakietu wraz z dopuszczeniem lampy renomowanej Amerykańskiej firmy Natus o parametrach:

Lampa do fototerapii NATUS neoBLUEcompact  

Źródło światła -12 diod  super LED niebieskie,  

Źródło światła -9 diod super LED białe  
Długość fali : swiatło niebieskie o wartości szczytowej od 450 do 470
nm  
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Światło  białe ok. 10 000 lux/ 35 cm  

Do wyboru 2 natężenia promieniowania  

- niskie/standardowe 15 ±2 μW/cm2/nm  

wysokie/intensywne 35 ±2 μW/cm2/nm  

Wskaźnik natężenia światła > 0,4(stosunek natężeniamin do max)  

Powierzchnia efektywnego naświetlania 29x25, > 700 cm²  

mozliwość naświetlania duzej powierzchni ciała dziecka  

łatwe przełączanie przyciskiem z niskiego natężenia 15 µW/cm2/nm na wysokie > 35µW/cm2/nm

łatwa regulacja pozycji lampy poziomo i pionowo konta

Żywotność diod LED > 40 000 h 
Mozliwość umieszczenia na dodatkowym ramieniu z mozliwościa rota-
cji  
Mozliwość umieszczenia głowicy lampy bezpośrednio na inkubatorze bez dodatkowych: uchwytów,
wózka,ramienia, za pomocą przyssawek

Łatwe przełączanie pomiędzy światłem niebieskim a białym  

Licznik czasu naświetlania na panelu lampy  

Licznik całkowitego czasu pracy lampy  

Niski poziom hałasu -  < 40 dB  

Niewielkie wymiary lampy:  

Waga 1,2 kg głowica

1,8 kg ramię 

10,9 kg statyw na kółkach 

Statyw na kółkach

Wysokość panela od podłogi 
regulowana od 1,24 m do 1,57
m 

Podstawa
5 nóg z blokowanymi kółkami
samonastawnymi, min.  2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wydziela lampę do fototerapii do oddzielnego pakietu – pakiet
nr 19.
Dotyczy: Pakiet nr 12
178. Pytanie 1 Ad. Pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor o wadze 5,5 kg? Róż-

nica względem wymaganego parametru jest niewielka i w codziennej pracy będzie niezauważalna po-
nieważ kardiomonitor będzie na stałe zainstalowany przy stanowisku pacjenta, a w transporcie będzie
mocowany na ramie łóżka dzięki dedykowanemu do tego uchwytowi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
179. Pytanie 2 Ad. Pkt. 7 - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością prze-

glądania trendów tabelarycznych i graficznych wszystkich mierzonych parametrów z 1 h z rozdzielczo-
ścią 1 s i z 120 h z rozdzielczością 1 min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
180. Pytanie 3 Ad. Pkt. 9 - Czy Zamawiający wymaga podłączenia do kardiomonitora respiratorów?? Je-

śli tak jakie respiratory Zamawiający chce podłączyć do oferowanych kardiomonitorów??
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
181. Pytanie 4 Ad. Pkt. 18 -  Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z algorytmem na-

tywnym producenta równoważnym do technologii Nellcor pod względem odporności na zakłócenia i ni-
ską perfuzję i dedykowanymi czujnikami tego samego producenta? Tego typu rozwiązanie obniży kosz-
ty zakupu urządzenia jak też koszty  późniejszej eksploatacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
182. Pytanie 5 - Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z kardiomonitorami jednocześnie

Stacji Centralnego Monitorowania kompatybilnej z oferowanymi urządzeniami?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
183. Czy Zamawiający w   Pakiecie nr 16 punkt 4   dopuści kolposkop z powiększeniami: 3,75x?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
184. Czy Zamawiający w   Pakiecie nr 16 punkt 13   dopuści kolposkop z okręgami pomiarowanymi wbu-

dowanymi w LEWY okular? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
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W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego
odpowiedziami na zapytania należy zamieścić odpowiednią adnotację.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących
udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższe-
go. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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