
 

Czeladź, dnia 24 marca 2020 r. 

 

Znak sprawy: DZA.381.7.2.2020                                                                                                 

                                                                                                      

                                                                                                        Do wszystkich 

                                                                                                        Wykonawców 

 

 

  Dot.  Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  

           zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie      

           art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  –  na zakup aparatury medycznej dla  

            potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

 

  
          Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy 

z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) 
Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia: 

 

 

Pytanie 1 

Pakiet Nr .9. 

Lampa operacyjna -Szt.1 
Ad3. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której matryca diodowa składa się z diod białych emitu-
jących światło białe w trzech różnych temperaturach barwowych (w tonach - białe „zimne”, białe 
„ciepłe”, białe neutralne)? 
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy, w której matryca diodowa składa się z diod 
białych emitujących światło białe w trzech różnych temperaturach barwowych (w tonach - białe 
„zimne”, białe „ciepłe”, białe neutralne), ale nie wymaga. 
 
Pytanie 2 

Pakiet Nr .9. 

Lampa operacyjna -Szt.1 
Ad4.Czy Zamawiający dopuści lampę, w której regulacja średnicy plamy świetlnej  dla czaszy 
głównej i satelitarnej realizowana jest za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego central-
nie na czaszy, w zakresie  19-36 cm obu czasz? Jest to parametr lepszy niż wymagany. 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy, w której regulacja średnicy plamy świetlnej  
dla czaszy głównej i satelitarnej realizowana jest za pomocą sterylizowanego uchwytu 
umieszczonego centralnie na czaszy, w zakresie  19-36 cm obu czasz), ale nie wymaga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pytanie 3 

Pakiet Nr .9. 

Lampa operacyjna -Szt.1 
Ad5. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której regulacja natężenia światła w zakresie 25 - 100%, 
realizowana jest przy pomocy dwóch sterowników umieszczonych na czaszy lampy po przeciw-
nych jej stronach –elektroniczna regulacja odbywa się w 10 stopniach. 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy, w której regulacja natężenia światła w zakresie 
25 - 100%, realizowana jest przy pomocy dwóch sterowników umieszczonych na czaszy lampy po 
przeciwnych jej stronach –elektroniczna regulacja odbywa się w 10 stopniach), ale nie wymaga. 
 

Pytanie 4 

Pakiet Nr .9. 

Lampa operacyjna -Szt.1 
Ad7.Czy zamawiający dopuści lampę, która posiada 110 diod LED w czaszy głównej oraz 110 diod 
LED w czaszy satelitarnej rozmieszczone równomiernie w modułach diodowych? Większa ilość 
diod gwarantuje większa wgłębność oświetlenia o raz bardziej jednorodną plamę świetlną 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy, która posiada 110 diod LED w czaszy głównej 
oraz 110 diod LED w czaszy satelitarnej rozmieszczonych równomiernie w modułach diodowych, 
ale nie wymaga. 

Pytanie 5 

Pakiet Nr .9. 

Lampa operacyjna -Szt.1 
Ad.8.Czy Zamawiający dopuści lampę, w której kopuły wyposażone są w 7 modułów świetlnych 
równomiernie rozmieszczonych wewnątrz czaszy: 6 modułów po 15 diod LED, jeden moduł 
świetlny posiadający 20 diod LED ? 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy, w której kopuły wyposażone są w 7 modułów 
świetlnych równomiernie rozmieszczonych wewnątrz czaszy: 6 modułów po 15 diod LED, jeden 
moduł świetlny posiadający 20 diod LED, ale nie wymaga. 

Pytanie 6 

Pakiet Nr .9. 

Lampa operacyjna -Szt.1 
Ad.9. Czy Zamawiający dopuści lampę, która stosuje technologię odbitego światła wewnątrz diod 
tzw. kolimatory? Proponowany parametr jest równoważny do wymaganego w SIWZ.  

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy, która stosuje technologię odbitego światła 
wewnątrz diod tzw. kolimatory, ale nie wymaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pytanie 7 

Pakiet Nr .9. 

Lampa operacyjna -Szt.1 
Ad.9. Czy zamawiający dopuści lampę, która posiada 110 diod LED w czaszy głównej oraz 110 
diod LED w czaszy satelitarnej rozmieszczone równomiernie w modułach diodowych? Większa 
ilość diod gwarantuje większa wgłębność oświetlenia o raz bardziej jednorodną plamę świetlną 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy, która posiada 110 diod LED w czaszy głównej 
oraz 110 diod LED w czaszy satelitarnej rozmieszczonych równomiernie w modułach diodowych, 
ale nie wymaga. 
 

Pytanie 8 

Pakiet Nr .9. 

Lampa operacyjna -Szt.1 
Ad.11. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której kopuły wyposażone są dodatkowo w 
niesterylizowany uchwyt w formie relingu, zintegrowany z kopułą lampy. Zapewnia on wsunięcie 
całej dłoni i jej zaciśnięcie na uchwycie, co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania lam-
py oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza 75 % obwo-
du kopuły? 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej, w której kopuły wyposażone są 
dodatkowo w niesterylizowany uchwyt w formie relingu, zintegrowany z kopułą lampy, ale nie 
wymaga. 
 

Pytanie 9 

Pakiet Nr .9. 

Lampa operacyjna -Szt.1 
Ad16. Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury barwowej w zakresie 4000-4400-4800K? 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy z regulacją temperatury barwowej w zakresie 
4000-4400-4800K, ale nie wymaga. 

Pytanie 10 

Pakiet Nr .9. 

Lampa operacyjna -Szt.1 
Ad19. Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania barwy skóry R13 =96? 

 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy ze współczynnikiem odwzorowania barwy 
skóry R13 =96, ale nie wymaga. 

Pytanie 11 

Pakiet Nr .9. 

Pytania dotyczące montażu lampy 
Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli 
tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem            
właściwym? 
 
 
 
 



 

 
wyjaśniamy: 

Zamawiający informuje, iż wysokość sali operacyjnej wynosi 3,55m. 

Pytanie 12 

Pakiet Nr .9. 

Pytania dotyczące montażu lampy 
Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: zasilanie akumulato-
rowe 24 V, czy agregat/UPS 230 V ? 
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający informuje, że w tym przypadku pod uwagę będzie brane  rozwiązanie akumulatorowe 
24V lub alternatywne po weryfikacji na miejscu podczas montażu lampy. 

Pytanie 13 

Pakiet Nr .9. 

Pytania dotyczące montażu lampy 
Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp? 
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający jednoznacznie nie może odpowiedzieć na powyższe pytanie. Budynek szpitalny 
pochodzi z końca lat 60-tych. Część stropów jest gęstożebrowych, a część ackermana. 
 

Pytanie 14 

Pakiet Nr .9. 

Pytania dotyczące montażu lampy 
Czy w  pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- 
stropowych elementów montażowych?   
 

wyjaśniamy: 
Powyżej pomieszczenia, w którym ma być zamontowana lampa, znajduje się poddasze częściowo 
użytkowane (pom. techniczne – centrale wentylacyjne). 

Pytanie 15 

Pakiet Nr .9. 

Pytania dotyczące montażu lampy 
Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są,  to o jakim prze-
kroju, ile i gdzie są wyprowadzone?  
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający informuje, iż chodzi o wymianę lampy operacyjnej. Przewody zasilające istnieją, 
gdyż jest zamontowana stara lampa, która cały czas działa. Po stronie Wykonawcy jest dostawa, 
zamontowanie i uruchomienie lampy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien 
w swojej ofercie uwzględnić dostosowanie istniejącego układu do nowych wymagań. 
 

Pytanie 16 

Pakiet Nr .9. 

Pytania dotyczące montażu lampy 
Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Za-
mawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających ? Jeżeli nie, to 
czy będzie można poprowadzić przewody w tzw. „korytkach”? 
 
 
 



 

 
wyjaśniamy: 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania, które mogą być zastosowane w salach operacyjnych. Sposób 
wykonania ewentualnej instalacji oraz montażu będzie konsultowany na etapie realizacji zadania. 
 
Pytanie 17 

Pakiet Nr .9. 

Pytania dotyczące montażu lampy 
Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak, to jakiego 
producenta? 
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający potwierdza, iż na sali operacyjnej zamontowana jest lampa operacyjna. 
Producent lampy nie ma znaczenia ze względu na niniejsze postępowanie (jest to lampa starego 
typu). 
 

Pytanie 18 
Dotyczy zadania nr 1 punkt 5 USG.  
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o 
zakresie głębokości penetracji 2 - 30 cm i wyposażony w 4 niezależne gniazda głowic. 

 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu USG o zakresie głębokości penetracji                
2 - 30 cm i wyposażonego w 4 niezależne gniazda głowic. 
 
Pytanie 19 
Dotyczy zadania nr 1 punkt 11 USG. 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o 
możliwości zoomu na dynamicznym i zamrożonym obrazie 10X. 
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu USG o możliwości zoomu na 
dynamicznym i zamrożonym obrazie 10X. 
 

Pytanie 20 

ZADANIE V  

KOMPLET DO MONITAROWANIA PACJENTA   

-  Kardiomonitor -  3 szt.    
Pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor o wymiarach 300×150×278mm? 
Oferowane urządzenie tylko nieznacznie różni się wielkością od podanych wymogów, przy czym 
wyposażone jest w ekran o przekątnej 12,1’’, czyli zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego.   
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kardiomonitora o wymiarach 300×150×278mm, ale 
nie wymaga. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pytanie 21 

ZADANIE V  

KOMPLET DO MONITAROWANIA PACJENTA   

-  Centrala monitorowania - 1 szt.  
Pkt. 21. Czy Zamawiający dopuści do postępowania centralę monitorującą z możliwością 
konfiguracji wyświetlania danych dla wszystkich stanowisk – łóżek jednocześnie oraz 
indywidualnie dla poszczególnych stanowisk – łóżek?   
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie centrali monitorującej z możliwością konfiguracji 
wyświetlania danych dla wszystkich stanowisk – łóżek jednocześnie oraz indywidualnie dla 
poszczególnych stanowisk – łóżek, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 22 
ZADANIE V  
PKT 19 i 25. Zamawiający wymaga w punkcie 19 wykonania instalacji sieciowej jednocześnie 
opisując w punkcie 25 wymóg zasięgu działania min. 1000 metrów oraz bezprzewodowy zasięg.  
Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi instalację sieciową wyłącznie wymienionych trzech 
kardiomonitorów?  
Jeśli tak to prosimy o -   
Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czy opis w pkt. 25 „zasięg działania” dotyczy samej centrali 
czy jest to wymóg wykonania przez Wykonawcę „okablowania sieciowego” min. 1000 metrów?  
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający informuje, że błędnie został wpisany parametr dotyczący konieczność wykonania 
„okablowania sieciowego”. 
 

Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 2 do SIWZ „OPIS WYMAGANYCH 
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH” - ZADANIE V  poprzez wykreślenie z tabeli pkt 19. 
 

Pytanie 23 
PKT. 25 Zamawiający wymaga w centrali „bezprzewodowy zasięg” a w monitorach już nie. 
Prosimy o wyjaśnienie czego tak naprawdę dotyczyć ma zasięg bezprzewodowy i w jakim celu jest 
on wymagany skoro monitory nie mają takiego wymogu ?  
  

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyjaśnia, iż monitory muszą również zapewniać bezprzewodowy zasięg. 

Pytanie 24 
ZADANIE VI  
Zamawiający wymaga 3 sztuk kardiomonitorów i aż 6 sztuk wózków. Sądzimy, iż wystąpił tutaj 
błąd, zatem prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wymaganej ilości wózków. 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający potwierdza, iż wymaga 3 sztuk kardiomonitorów oraz 6 sztuk wózków pod 
kardiomonitor. 
 

Pytanie 25 
Zadanie nr 9 – lampa operacyjna – 1 szt. (załącznik nr 2): 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy ze średnicą pola regulowaną w zakresie 22-
34 cm. – dotyczy l.p. 4 
 
 
 



 

 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej ze średnicą pola regulowaną w 
zakresie 22-34 cm, ale nie wymaga. 

Pytanie 26 
Zadanie nr 9 – lampa operacyjna – 1 szt. (załącznik nr 2): 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w 88 diod LED – po 22 diody 
rozmieszczone w 4 modułach (dotyczy lampy głównej i satelitarnej). Lampa wyposażona (zamiast 
zwierciadeł) w soczewki, które osłaniają diody. Lampa (główna i satelitarna) wyposażona w dwa 
brudne uchwyty. Poniżej wizualizacja oferowanego rozwiązania. – dotyczy l.p. 7-9, 11 

 

 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej o wyżej proponowanych  
parametrach, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 27 
Zadanie nr 9 – lampa operacyjna – 1 szt. (załącznik nr 2): 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w czasze wykonane z odlewu 
aluminiowego oraz diody zabezpieczone osłonami wykonanymi z poliwęglanu, który jest bardziej 
odporny na zarysowania niż szkło. – dotyczy l.p. 10 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej wyposażonej w czasze wykonane  
z odlewu aluminiowego oraz diody zabezpieczone osłonami wykonanymi z poliwęglanu, ale nie 
wymaga. 
 

Pytanie 28 
Zadanie nr 9 – lampa operacyjna – 1 szt. (załącznik nr 2): 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy ze stałą temperaturą barwową 4300 lub 
4800K? – dotyczy l.p. 16 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej ze stałą temperaturą barwową 4300 
lub 4800K, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 29 
Zadanie nr 9 – lampa operacyjna – 1 szt. (załącznik nr 2): 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy ze współczynnikiem R9=93? –                 
dotyczy l.p. 18 
 
 
 
 



 

 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej ze współczynnikiem R9=93, ale 
nie wymaga. 
 

Pytanie 30 
Zadanie nr 9 – lampa operacyjna – 1 szt. (załącznik nr 2): 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy ze współczynnikiem R13 =97? – dotyczy 
l.p. 19 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej ze współczynnikiem R13=97, ale 
nie wymaga. 
 

Pytanie 31 
Zadanie nr 9 – lampa operacyjna – 1 szt. (załącznik nr 2): 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z wgłębnością oświetlenia dla lampy 
głównej i satelitarnej na poziomie 1100? – dotyczy l.p. 20-21 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej z wgłębnością oświetlenia dla 
lampy głównej i satelitarnej na poziomie 1100, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 32 
Zadanie nr 9 – lampa operacyjna – 1 szt. (załącznik nr 2): 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z poborem mocy dla obydwu czasz na 
poziomie 180W? – dotyczy l.p. 22 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej z poborem mocy dla obydwu czasz 
na poziomie 180W, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 33 
Zadanie nr 9 – lampa operacyjna – 1 szt. (załącznik nr 2): 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 56 dni? Prośbę swoją 
motywujemy okresem oczekiwania na podzespoły do lamp od naszych poddostawców.  
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji do 56 dni. 
 

Pytanie 34 

Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 7  
Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści respirator bez opisanej funkcji, ale umożliwiający pracę na 
zasilaniu akumulatorowym przez czas do 85 minut?  
 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora  o wyżej proponowanych parametrach , ale 
nie wymaga. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Pytanie 35 

Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 7  
Pkt 22 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez opisanych w tym punkcie technologii, 
charakterystycznych dla jednego producenta, ale z inną formą automatycznego odzwyczajania 
pacjenta od wentylacji mechanicznej, czyli z automatyczną funkcją SBT? Jest to użyteczna funkcja 
umożliwiająca kontrolę wentylacji pacjenta w zależności od jego stanu, tzn. jeśli pacjent oddycha 
samodzielnie respirator wspiera go w próbach i kontroluje osiągane parametry jak np. wentylację 
minutową wydechową niską i wysoką, ilość oddechów, czas trwania próby, a jeśli stan pacjenta się 
pogorszy, respirator rozpoczyna wentylacja kreśloną przez użytkownika. Dopuszczenie kolejnej 
technologii umożliwi nam zaproponowanie Państwu wysokiej jakości sprzętu.    
  

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie respiratora  o wyżej proponowanych parametrach. 
 

Pytanie 36 

Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 7  
Pkt 28 Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację czasu wdechu od 0,25 do 12 
sekund? Jest to niewielka różnica dolnej granicy, a z klinicznego punktu widzenia oferowany zakres 
jest w pełni wystarczający.  

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora umożliwiającego regulację czasu wdechu 
od 0,25 do 12 sekund, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 37 

Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 7  
Pkt 33 Czy Zamawiający zaakceptuje skokowo regulowany czas narastania przepływu /ciśnienia 
dla PCV/PSV/ASB?  
  

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie respiratora ze skokowo regulowanym czasem 
narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB. 
 
Pytanie 38 

Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 7  
Pkt 35 Czy Zamawiający dopuści przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w 
zakresie 1 do 9 l/min? Jest to zakres wystarczający z klinicznego punktu widzenia.  
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora z przepływowym trybem rozpoznawania 
oddechu własnego pacjenta w zakresie 1 do 9 l/min, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 39 

Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 7  
Pkt 36 Czy Zamawiający dopuści ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w 
zakresie -0,25 do -10 cmH2O? Jest to zakres wystarczający z klinicznego punktu widzenia.  
 
 
 
 
 
 



 

 
wyjaśniamy: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora z ciśnieniowym trybem rozpoznawania 
oddechu własnego pacjenta w zakresie -0,25 do -10 cmH2O, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 40 

Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 7  
Pkt 38 Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie wymaga sterylizacji czujników 
pomiarowych pomiędzy pacjentami w przypadku zastosowania specjalnego filtra na zastawce 
wdechowej, natomiast wymaga sterylizacji w przypadku, gdy taki filtr nie jest wykorzystywany?  
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie respiratora o wyżej proponowanych parametrach. 
  

Pytanie 41 

Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 7  
Pkt 55, 56 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne - pomiar obrazujący procent 
przecieku w układzie pacjenta? Parametr ten daje równie dobrze obrazuje wartość przecieku. 
Przeciek w % wskazuje wielkość przecieku z poprzedniego oddechu i jest skalkulowany na 
podstawie rzeczywistych wdechowych i wydechowych objętości oddechowych, który można 
obserwować także przy włączonej kompensacji przecieku. Możliwe jest obrazowanie objętości 
przecieku podczas testu urządzenia.  
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie respiratora o wyżej proponowanych parametrach. 
 

Pytanie 42 

Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 7  
Pkt 61 Czy Zamawiający dopuści respirator bez opisanej funkcji, ale z funkcją umożliwiającą 
zamrożenie krzywych np. w sytuacji alarmowej z zapisem 15 sekund danych krzywych, a więc nie 
tylko sytuacja alarmowa zapisana, ale także okres tuż przed wystąpieniem sytuacji alarmowej. 
Całość zapisu można analizować za pomocą kursorów, a także wartości numerycznych 
zmierzonych danych. Dodatkowy monitor respiratora jest oferowany tylko przez jedną firmę na 
rynku, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.  
 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora  o wyżej proponowanych parametrach , ale 
nie wymaga. 
  

Pytanie 43 

Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 7  
Pkt 80 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator bez funkcji opisanej w punkcie 80?  
 

wyjaśniamy: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie respiratora  bez parametru opisanego w punkcie 80, 
ale nie wymaga. 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

Pytanie 44 

Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 7  
Pkt 81 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z możliwością regulowania kształtu 
krzywej przepływu za pomocą regulowania parametrów wentylacji, jednak bez bezpośredniej 
regulacji kształtu krzywej?  

 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie respiratora z możliwością regulowania kształtu 
krzywej przepływu za pomocą regulowania parametrów wentylacji, jednak bez bezpośredniej 
regulacji kształtu krzywej. 
 

Pytanie 45 

Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 7  
Pkt 88 Czy Zamawiający dopuści nebulizator wbudowany pneumatyczny, do podawania leków w 
formie aerozolu? Alternatywnie – czy Zamawiający dopuści nebulizator typu Aerogen Pro, 
niewymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu. Aparat do 
stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. 
MMAD < 4.0 µm?  
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie respiratora z nebulizatorem o wyżej 
proponowanych parametrach. 
 

Pytanie 46 

Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 7  
Pkt 90 Czy Zamawiający dopuści konstrukcję respiratora nie wymagającą wykorzystywania 
wydechowych filtrów? Postawiony w p. 91 zapis wymusza zastosowanie konkretnego rozwiązania 
konstrukcyjnego, które może zaoferować tylko jeden producent. Pozytywna odpowiedź na to 
pytanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.  
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie respiratora o wyżej proponowanych parametrach. 
  

Pytanie 47 

Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 7  
Pkt 91 Czy Zamawiający w ramach równego traktowania wykonawców zaakceptuje alternatywne 
rozwiązanie polegające na zaoferowaniu wdechowego urządzenia zabezpieczającego na którym 
można umieścić filtr mechaniczny lub przeciwbakteryjny oraz możliwość stosowania filtrów 
przeciwbakteryjnych różnych producentów przed zastawką wydechową, która posiada możliwość 
sterylizacji?  
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie respiratora  z wdechowym urządzeniem o wyżej 
proponowanych parametrach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pytanie 48 

Dot. wzoru umowy – zał. 7 PAKIET 7  
Par. 2 ust. 7   Urządzenia będące przedmiotem oferty to wyrób medyczny, za którego poprawne 
działanie Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową 
zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego 
działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu, więc urządzenia posiadają 
ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie 
nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne może 
wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną bądź bezpieczeństwo jego pracy. W związku z tym 
dokumentacja serwisowa udostępniana jest przez producenta wyłącznie w drodze procedury 
certyfikującej i uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę (zgodnie z art. 90 pkt 4 
i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta), a każdy serwis realizujący 
naprawy/konserwacje i obsługę techniczną przedmiotowych urządzeń posiada dostęp do 
wymaganej dokumentacji.  Czy Zamawiający wyrazi więc zgodę na modyfikację ww. punktu na: 
„(…) Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w dniu wykonania obowiązków Wykonawcy 
wynikających z ust. 8 dostarczyć Zamawiającemu dokumentację serwisową w zakresie 
dopuszczonym przez producenta i instrukcję obsługi (…)”  W przypadku udzielenia negatywnej 
odpowiedzi, Wykonawca nie będzie mógł złożyć oferty.  
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający zmienia zapis  § 2 ust. 7 umowy , który otrzymuje brzmienie :  
„Wykonawca zobowiązany jest nie później niż w dniu wykonania obowiązków Wykonawcy 
wynikających z ust. 8 dostarczyć Zamawiającemu dokumentację serwisową w zakresie 
dopuszczonym przez producenta i instrukcję obsługi. Wszystkie dokumenty muszą być  
w języku polskim.”  
 

Pytanie 49 

Dot. wzoru umowy – zał. 7 PAKIET 7  
Par. 4 ust. 3  Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą 
dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie 
okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas 
przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie 
czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej 
postaci: „Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie 
powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?  
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie zmienia zapisów  § 4 ust. 3 Wzoru Umowy. 
 

Pytanie 50 

Dot. wzoru umowy – zał. 7 PAKIET 7  
Par. 4 ust. 6 Prosimy o potwierdzenie, że wskazany termin dotyczy dni roboczych, tj. dni od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  
 

wyjaśniamy: 
Zgodnie z zapisami § 4 ust. 6 Wzoru Umowy wskazany termin dotyczy dni kalendarzowych. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pytanie 51 

Dot. wzoru umowy – zał. 7 PAKIET 7  
Par. 4 ust. 6 Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import 
części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu 
od 2 do 4 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 
dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni 
roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?  
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie zmienia zapisów  § 4 ust. 6 Wzoru Umowy. 
  

Pytanie 52 

Dot. wzoru umowy – zał. 7 PAKIET 7  
Par. 4 ust. 7 Czy Zamawiający dopuści zmianę tego par. na następujący: " Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniany sprzęt, 
na czas naprawy, jeśli czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ"  
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie zmienia zapisów  § 4 ust. 7 Wzoru Umowy. 
  

Pytanie 53 

Dot. wzoru umowy – zał. 7 PAKIET 7  
Par. 4 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: 
„Dopuszcza się dwie naprawy tego samego elementu lub podzespołu w okresie gwarancji. W 
przypadku trzeciej usterki tego samego elementu lub podzespołu zostanie on wymieniony na 
nowy.”  
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie zmienia zapisów  § 4 ust. 8 Wzoru Umowy. 
 

Pytanie 54 

Dot. wzoru umowy – zał. 7 PAKIET 7  
Par. 4 ust. 9 Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających 
części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany 
całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez 
zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, 
a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.  
  

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie zmienia zapisów  § 4 ust. 9 Wzoru Umowy. 
 

Pytanie 55 

Dot. wzoru umowy – zał. 7 PAKIET 7  
Par. 4 ust. 10 Naprawy urządzenia, będącego przedmiotem umowy, ze względu na swoją specyfikę 
powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez autoryzowany przez producenta serwis. 
Wykonawca nie może zagwarantować prawidłowości naprawy wykonanej przez serwis 
nieautoryzowany. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że w razie zastosowania par.4 ust. 10 
Umowy Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki, zarówno bezpośrednie jak i 
pośrednie,  przeprowadzonej w ten sposób naprawy.  
 

 

 

 



 

 

wyjaśniamy: 
Zamawiający zmienia zapis  § 4 ust. 10 umowy, który otrzymuje brzmienie :  
„W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad przez Wykonawcę w stosunku do wyznaczonego 
terminu,  Zamawiający ma prawo zlecenia usunięcia wad podmiotowi  trzeciemu – serwisowi 
autoryzowanemu przez producenta  na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień  
z tytułu rękojmi lub gwarancji oraz bez wpływu na możliwość naliczenia kary umownej  
i dochodzenia odszkodowania. Zapis zdania poprzedzającego nie dotyczy przypadku gdy 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zgodnie z  ust. 7 Towar zastępczy” 
 

Pytanie 56 

Dot. wzoru umowy – zał. 7 PAKIET 7  
Par. 5 ust. 1 pkt. 1 Przewidziana obecnie kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy wynosi 
aż 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto. Wysokość tej kary jest niezwykle wygórowana. 
Dlatego Wykonawca postuluje o obniżenie wysokości tej kary do 5 % całkowitego wynagrodzenia 
netto.  
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie zmienia zapisów  § 5 ust. 1 pkt 1) Wzoru Umowy. 
 

Pytanie 57 

Dot. wzoru umowy – zał. 7 PAKIET 7  
Par. 5 ust. 1 pkt. 1 Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu 
stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie 
obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, 
nadając mu następujące brzmienie:  Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod  rygorem odstąpienia od  umowy, wyznaczając mu 
dodatkowy, odpowiedni termin”.  Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.  
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie zmienia zapisów  § 5 ust. 1 pkt 1) Wzoru Umowy. 
 

Pytanie 58 

Dot. wzoru umowy – zał. 7 PAKIET 7  
Par. 5 ust. 1 pkt. 2 Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku 
zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za 
opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, 
działaniem organów administracji.  W związku z powyższym proponujemy, aby w omawianym 
punkcie słowo „opóźnienie”  zastąpić słowem „zwłoka”.   
  

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie zmienia zapisów  § 5 ust. 1 pkt 2) Wzoru Umowy. 
 

Pytanie 59 

Dot. wzoru umowy – zał. 7 PAKIET 7  
Par. 5 ust. 1 pkt. 2 W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, 
że na rynku wyrobów będących przedmiotem zamówienia wynosi ona ok. 0,1-0,2% wartości brutto 
za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie 
kontrahenta do  prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach 
publicznych.  W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży 
poziomu.  
 
 
 



 

 

 

 wyjaśniamy: 
Zamawiający nie zmienia zapisów  § 5 ust. 1 pkt 2) Wzoru Umowy. 
 

Pytanie 60 

Dot. wzoru umowy – zał. 7 PAKIET 7  
Par. 5 ust. 1 pkt. 2 Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż 
jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy 
zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest 
sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość 
dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.  
W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej:   
,,(...),   nie więcej jednak niż 10 % wartości umowy brutto”.    
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie zmienia zapisów  § 5 ust. 1 pkt 2) Wzoru Umowy. 
 

Pytanie 61 

Dot. wzoru umowy – zał. 7 PAKIET 7  
Par. 5 ust. 1 pkt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości niezrealizowanej 
części zadania ? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to 
naliczanie kary umownej od całkowitej wartości zadania, będzie miało charakter rażąco zawyżony.   
  

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie zmienia zapisów  § 5 ust. 1 pkt 2) Wzoru Umowy. 
 

Pytanie 62 

Dot. wzoru umowy – zał. 7 PAKIET 7  
Par. 5 ust. 1 pkt. 3 Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku 
zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za 
opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, 
działaniem organów administracji.                      
W związku z powyższym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie”  zastąpić 
słowem „zwłoka”.   
  

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie zmienia zapisów  § 5 ust. 1 pkt. 3) Wzoru Umowy. 
 

Pytanie 63 

Dot. wzoru umowy – zał. 7 PAKIET 7  
Par. 5 ust. 1 pkt. 3 Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż 
jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy 
zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest 
sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość 
dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.  
W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej:   
,,(...),   nie więcej jednak niż 10 % wartości umowy brutto”.   
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie zmienia zapisów  § 5 ust. 1 pkt. 3) Wzoru Umowy. 
 

 

 



 

 

Pytanie 64 

Dot. wzoru umowy – zał. 7 PAKIET 7  
Par. 5 ust. 1 pkt. 3  czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości niezrealizowanej 
części zadania ? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to 
naliczanie kary umownej od całkowitej wartości zadania, będzie miało charakter rażąco zawyżony.   
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie zmienia zapisów  § 5 ust. 1 pkt. 3) Wzoru Umowy. 
 

Pytanie 65 

Dot. wzoru umowy – zał. 7 PAKIET 7  
Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy z 
tytułu realizacji umowy do maksymalnej kwoty odpowiadającej wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy należnego zgodnie z umową i dokona modyfikacji treści ust. 2 w następujący sposób: 
„Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie noty 
księgowej z faktury VAT. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy na podstawie i w związku z 
niniejszą Umową, niezależnie od podstawy prawnej roszczenia, ograniczona jest do maksymalnej 
wysokości wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 umowy.” Ograniczenie odpowiedzialności jest 
powszechną praktyką rynkową, pozwalającą na zachowanie równowagi stron z uwagi na 
przewidziane na rzecz Zamawiającego uprawnienia odszkodowawcze  (w szczególności w zakresie 
licznych i wysokich kar umownych).   
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie zmienia zapisów  § 5 ust. 2 Wzoru Umowy. 
 

Pytanie 66 

Zadanie II: Pompy infuzyjne oraz stacje dokujące: 
Prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie  z zapisu kompatybilności oferowanego sprzętu                   
z pompami strzykawkowymi BeneFusion SP5. Aktualny zapis wskazuje konkretnego Wykonawcę, 
tym samym całkowicie wykluczając pozostałe firmy.  
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
 
Pytanie 67 

Zadanie II: Pompy infuzyjne oraz stacje dokujące: 
Prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z zapisu kompatybilności oferowanego sprzętu                         
z pompami objętościowymi BeneFusion VP5. Aktualny zapis wskazuje  konkretnego Wykonawcę, 
tym samym całkowicie wykluczając pozostałe firmy.  
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
 
Pytanie 68 

Zadanie II: Pompy infuzyjne oraz stacje dokujące: 
Prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z zapisu kompatybilności oferowanego sprzętu ze stacją 
dokującą DS5. Aktualny zapis wskazuje konkretnego Wykonawcę, tym samym całkowicie 
wykluczając pozostałe firmy.  
 
 
 
 
 



 

 
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
 
Pytanie 69 

Zadanie II: Pompy infuzyjne oraz stacje dokujące: 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzeń z rokiem produkcji 2020. 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzeń z 2020 roku, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 70 

Zadanie II: Pompy infuzyjne oraz stacje dokujące: 
Dotyczy punktu 13. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp strzykawkowych                             
z regulowanymi progami ciśnienia  w zakresie od 75 do 900 mmHg. 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pomp strzykawkowych z regulowanymi progami 
ciśnienia  w zakresie od 75 do 900 mmHg. 
 
Pytanie 71 

Zadanie II: Pompy infuzyjne oraz stacje dokujące: 
Dotyczy punktu 22. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp strzykawkowych z kolorowym 
wyświetlaczem LCD o przekątnej 3,2 cala i powierzchnią 25,5 cm2. 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pomp strzykawkowych z kolorowym 
wyświetlaczem LCD o przekątnej 3,2 cala i powierzchnią 25,5 cm2. 
 
Pytanie 72 

Zadanie II: Pompy infuzyjne oraz stacje dokujące: 
Dotyczy punktu 26. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z możliwością łączenia dwóch 
pomp w zestaw za pomocą specjalnego, opcjonalnego uchwytu.  
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pomp z możliwością łączenia dwóch pomp                   
w zestaw za pomocą specjalnego, opcjonalnego uchwytu. 
 

 

Pytanie 73 
Zadanie II: Pompy infuzyjne oraz stacje dokujące: 
Dotyczy punktu 27. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z klawiaturą alfanumeryczną. 
Klawiatura numeryczna pozwala na znacznie szybsze wprowadzanie parametrów infuzji. 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pomp z klawiaturą alfanumeryczną. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Pytanie 74 

Zadanie II: Pompy infuzyjne oraz stacje dokujące: 
Dotyczy punktu 28. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie pompy infuzyjnej                        
z podświetlanym, dotykowym, kolorowym ekranem bez opcji podświetlania przycisków. Przyciski 
są doświetlane w wystarczający sposób przez ekran. 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pompy infuzyjnej z podświetlanym, dotykowym, 
kolorowym ekranem bez opcji podświetlania przycisków. 
 

Pytanie 75 

Zadanie II: Pompy infuzyjne oraz stacje dokujące: 
Dotyczy punktu 30. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z zasilaniem przez zasilacz 
wbudowany w urządzenie 100-240 VAC, 50/60 Hz. 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pomp z zasilaniem przez zasilacz wbudowany               
w urządzenie 100-240 VAC, 50/60 Hz. 
 

Pytanie 76 

Zadanie II: Pompy infuzyjne oraz stacje dokujące: 
Dotyczy punktu 31. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z IP22. 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pomp z IP22. 
 
Pytanie 77 

Stacja dokująca: 
Dotyczy punktu 35. Prosimy o dopuszczenie stacji dokującej z zasilaniem przez wbudowany 
zasilacz sieciowy 100-240 V AC, 50/60 Hz. 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie stacji dokującej z zasilaniem przez wbudowany 
zasilacz sieciowy 100-240 V AC, 50/60 Hz. 
 
Pytanie 78 

Pompa objętościowa: 
Dotyczy punktu 48. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z zakresem szybkości 
dozowania w zakresie 0,1-1200 ml/h 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pomp z zakresem szybkości dozowania w zakresie 
0,1-1200 ml/h. 
 
Pytanie 79 

Pompa objętościowa: 
Dotyczy punktu 54. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z regulowanym progiem 
ciśnienia okluzji w zakresie 75-900 mmHg. 
 
 
 
 
 



 

 
wyjaśniamy:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pomp z regulowanym progiem ciśnienia okluzji                
w zakresie 75-900 mmHg. 
 
Pytanie 80 

Pompa objętościowa: 
Dotyczy punktu 64. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z możliwością łączenia dwóch 
pomp w zestaw za pomocą specjalnego, opcjonalnego uchwytu.  
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pomp z możliwością łączenia dwóch pomp                     
w zestaw za pomocą specjalnego, opcjonalnego uchwytu. 
 
Pytanie 81 

Pompa objętościowa: 
Dotyczy punktu 67. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp zasilanych przez zasilacz 
wbudowany w urządzenie 100-230 VAC, 50/60 Hz oraz 12,4-15,5 VDC. 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pomp zasilanych przez zasilacz wbudowany                  
w urządzenie 100-230 VAC, 50/60 Hz oraz 12,4-15,5 VDC. 
 
Pytanie 82 
Pompa objętościowa: 
Dotyczy punktu 68. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z IP22. 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pomp z IP22. 
 

Pytanie 83 
Pakiet nr. 5, pkt. 2 
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wymiarach: 273 × 362 × 122 mm? 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kardiomonitora o wymiarach: 273 × 362 × 122 mm, 
ale nie wymaga. 

 

Pytanie 84 
Pakiet nr. 5, pkt. 7 
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z czasem pracy na akumulatorze 120 minut? 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kardiomonitora z czasem pracy na akumulatorze 
120 minut. 
 
Pytanie 85 
Pakiet nr. 5, pkt. 8 
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zapisem trendów 120 godzin? 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kardiomonitora z zapisem trendów 120 godzin. 

 

 



 

 

Pytanie 86 
Pakiet nr. 5, pkt. 10 
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zapisem 100 zdarzeń alarmów fizjologicznych oraz 100 
zdarzeń arytmii? 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kardiomonitora z zapisem 100 zdarzeń alarmów 
fizjologicznych oraz 100 zdarzeń arytmii. 
 

Pytanie 87 
Pakiet nr. 5, pkt. 18 
Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą z możliwością rozbudowy do 64 stanowisk? 
Monitorowanie powyżej 64 łóżek na jednej centrali jest nieefektywne i kłopotliwe dla użytkownika 

 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie centrali monitorującej z możliwością rozbudowy 
do 64 stanowisk. 
 
Pytanie 88 
Pakiet nr. 5, pkt. 23 
Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą z zapisem ostatnich 240 godzin krzywych z 
ujawnieniem wszystkich danych oraz krzywych skompresowanych, bez zapisu 30000 informacji o 
monitorowaniu pacjenta? 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie centrali monitorującej o wyżej proponowanych 
parametrach. 
 
Pytanie 89 
Pakiet nr. 5, pkt. 27 
Czy poprzez zamiast automatycznego zapisu danych w przypadku braku zasilania zamawiający 
dopuści centralę zasilana poprzez zewnętrzny zasilacz UPS zapewniający podtrzymanie pracy 
centrali do 20 minut w przypadku awarii zasilania?  
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie centrali o wyżej proponowanych parametrach. 
 

Pytanie 90 
Pakiet nr. 5.  
Czy Zamawiający dopuści termin realizacji zamówienia w terminie do 70 dni od dnia podpisania 
umowy? W związku ze światową epidemią koronawirusa „COVID-19” znacznemu wydłużeniu 
ulega czas produkcji kardiomonitorów przez producenta, oraz czas dostawy sprzętu. W związku z 
powyższym 42 dniowy termin realizacji może okazać się niemożliwy do zrealizowania. 
 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 70 dni od dnia 
podpisania umowy. 
 

 

 

 



 

 

 

Pytanie 91 

Zadanie IX 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której elektroniczna regulacja natężenia 
światła odbywa się przy pomocy sterownika zlokalizowanego na każdej czaszy lampy? 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy, w której elektroniczna regulacja natężenia 
światła odbywa się przy pomocy sterownika zlokalizowanego na każdej czaszy lampy, ale nie 
wymaga. 
 

Pytanie 92 

Zadanie IX 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze źródłem światła w postaci 96 diod dla czaszy 
głównej i czaszy satelitarnej, co zapewni większą bezcieniowość urządzenia? 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy, ze źródłem światła w postaci 96 diod dla 
czaszy głównej i czaszy satelitarnej, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 93 

Zadanie IX 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, w której moduł diodowy jest zbudowany                    
z dwóch diod LED? Szczegółowe rozwiązania techniczne nie mają żadnego znaczenia dla 
użytkownika. 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy, w której moduł diodowy zbudowany jest                  
z dwóch diod LED, ale nie wymaga. 

Pytanie 94 

Zadanie IX 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z dwoma uchwytami brudnymi na każdej z 
czasz, co jest rozwiązaniem lepszym z punktu widzenia ergonomii? 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy z dwoma uchwytami brudnymi na każdej z 
czasz, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 95 

Zadanie IX 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze stałą temperaturą barwową 4900K, co 
zapewnia idealne oświetlenie tkanek światłem białym? 

 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy ze stałą temperaturą barwową 4900K, ale nie 
wymaga. 

 

 

 

 



 

 

Pytanie 96 

Zadanie IX 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o żywotności źródeł światła wynoszącej 50 000 
godzin, co jest parametrem deklarowanym przez czołowych światowych producentów diod? 

 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie lampy o żywotności źródeł światła wynoszącej             
50 000 godzin. 

Pytanie 97 

Dotyczy zadanie nr  1 Aparat USG 
dot. załącznik nr 2 do SIWZ punkt 1 
W imię dobrze pojętego interesu pacjentów i szpitala czy zamawiający dopuści do postępowania 
wysokiej klasy aparat USG fabrycznie nowy, który został wyprodukowany w trzecim kwartale 2019 
roku? 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu USG, który został wyprodukowany                      
w trzecim kwartale 2019 roku. 
 

Pytanie 98 

Dotyczy zadanie nr  1 Aparat USG 
dot. załącznik nr 2 do SIWZ punkt 3 
W imię dobrze pojętego interesu pacjentów i szpitala czy zamawiający dopuści do postępowania 
wysokiej klasy aparat USG który posiada 2 kółka skrętne? 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu USG, który posiada 2 kółka skrętne. 
 

Pytanie 99 

Dotyczy zadanie nr  1 Aparat USG 
dot. załącznik nr 2 do SIWZ punkt 12 
W imię dobrze pojętego interesu pacjentów i szpitala czy zamawiający dopuści do postępowania 
wysokiej klasy aparat USG który posiada wbudowany dysk 240 GB, wyprodukowany w 
technologii SSD? 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu USG, który posiada wbudowany dysk 240 
GB, wyprodukowany w technologii SSD. 
 
Pytanie 100 

Dotyczy zadanie nr  1 Aparat USG 
dot. Załącznik nr 2 do SIWZ punkt 13 
W imię dobrze pojętego interesu pacjentów i szpitala czy zamawiający dopuści do postępowania 
wysokiej klasy aparat USG który posiada w tzw. krzyżowych cztery linie złożone. 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu USG, który posiada w tzw. krzyżowych 
cztery linie złożone. 
 
 
 
 



 

 

Pytanie 101 

Dotyczy zadanie nr  1 Aparat USG 
dot. załącznik nr 2 do SIWZ punkt 25 
W imię dobrze pojętego interesu pacjentów i szpitala czy zamawiający dopuści do postępowania 
wysokiej klasy aparat USG który ma częstotliwość pracy głowicy 5-13 MHz. 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu USG, który ma częstotliwość pracy 
głowicy 5-13 MHz. 
 

Pytanie 102 
dot. Zadanie V, Lp.8:  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Kardiomonitor z możliwością zapisu trendów 120 
godzin? 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kardiomonitora z możliwością zapisu trendów  
120 godzin.  

Pytanie 103 
Pytanie 2, dot. Zadanie V, Lp.18:  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Stację Monitorującą z możliwością rozbudowy do 30 
stanowisk? 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie centrali monitorującej z możliwością rozbudowy 
do 30 stanowisk. 

Pytanie 104 
dot. Zadanie V, Lp.21:  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Stację Monitorującą bez możliwości niezależnej 
konfiguracji wyświetlania danych dla poszczególnych sektorów? 

 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie centrali monitorującej bez możliwości niezależnej 
konfiguracji wyświetlania danych dla poszczególnych sektorów. 
 

Pytanie 105 
Pytanie 4, dot. Zadanie V, Lp.22:  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Stację Monitorującą bez możliwości wyświetlania                
w trybie dużych znaków? 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie centrali monitorującej bez możliwości 
wyświetlania   w trybie dużych znaków. 
 
Pytanie 106 
Zamawiający w ZADANIU IX wymaga lampy operacyjnej o bardzo niskich wymogach 
technicznych. 
Lampy tego typu były oferowane 10 lat temu. 
 
 
 



 

 
Lampa posiada bardzo niskie parametry oświetleniowe tj.  
- Wgłębność oświetlenia czaszy głównej (L1+L2)≥ 87[cm] – normą jest parametr min. 100 
- Współczynnik odwzorowania barw CRI ≥ 96  - normą jest CRI ≥ 99  
- Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 ≥ 96 - normą jest R9 ≥ 99 
 
- Możliwość obrotu ramienia wokół punktu mocowania: ponad 340º  - parametr poniżej krytyki – 
proszę sobie wyobrazić że podczas ustawiania lampy, ona blokuje w pewnym miejscu 
uniemożliwiając operacje. Normą jest 360º 

- Możliwość obrotu dalszego ramienia na przegubie łączącym ramiona: ponad 340º  - parametr 
poniżej krytyki – proszę sobie wyobrazić że podczas ustawiania lampy, ona blokuje w pewnym 
miejscu uniemożliwiając operacje. Normą jest 360 º 

- Stała temperatura barwowa: 4500° [K] - Nie dopuszcza się regulacji temperatury barwowej.  
Operator powinien mieć możliwość dopasować temperaturę barwową do rodzaju operowanej tkanki 
oraz wyboru uzależnionego od własnych preferencji. 
 
Prosimy o zmianę parametrów wymaganych na bardziej aktualne jakościowo: 

LP. Parametry techniczne i funkcjonalne 
Parametry 

wymagane* 

1.  

Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, 
dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola 
operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego. 

TAK, podać 

2.  

Czasze w kształcie koła. Źródło światła - diody LED białe, emitujące światło 
widzialne o jednakowej temperaturze barwowej w celu eliminacji „efektu 
tęczy”. 

TAK, podać 

3.  

Obie czasze z elementami oświetleniowymi  emitujące światło białe, w 
których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach  - 
białe „zimne” i  białe „ciepłe”) 

TAK, podać 

4.  

Natężenie światła Ec max. z odległości 1 m:  
- dla czaszy głównej: min. 155 000 lux   
- dla czaszy satelitarnej: min. 155 000 lux 

TAK, podać 

5.  
Bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego   
Ra: ≥ 99 

TAK, podać 

6.  Bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 99 TAK, podać 

7.  Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 1000 [mm] TAK, podać 

8.  Ilość źródeł świetlnych dla każdej z czasz max. 9 [szt.] TAK, podać 

9.  Ilość diod w każdej z czasz max. 140 [szt.] TAK, podać 

10.  
Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia,  bez 
ingerencji w otwieranie obudowy czaszy. 

TAK, podać 

11.  Średnica zewnętrzna każdej obu kopuł nie większa niż 690 mm 
TAK, podać 

 

12.  Regulacja temperatury barwowej światła min. w 3 krokach w TAK, podać 



 

minimalnym zakresie  3800 – 4800 [K] 

13.  

Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz 
zawierająca się  w przedziale  ≥ 180 [mm] do ≤ 270 [mm]  
UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej. 

TAK, podać 

14.  

Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego za pomocą 
centralnego uchwytu sterującego i przyciskami panelu sterowania na 
każdej z czasz. 

TAK, podać 

15.  
Panel sterowania umieszczony na czaszy jednakowy dla czaszy głównej i 
satelitarnej. 

TAK, podać 

16.  

Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego 
na każdej z  czasz w zakresie  min.  30 – 100%, w tym białe oświetlenie 
endoskopowe 5% 

TAK, podać 

17.  

Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym 
uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo 
min. trzema „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy. 

TAK, podać 

18.  Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz] TAK, podać 

19.  
Całkowity pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła w obu 
czaszach max. 280 [W]  

TAK, podać 

20.  
Każda z czasz zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego, w 
przedziale 24 – 36 VDC 

TAK, podać 

21.  Stopień ochrony: czasze min. IP 42, system ramion min. IP 30 TAK, podać 

22.  Żywotność źródeł światła ≥ 60 000 [godz.]  TAK, podać 

23.  

Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, 
wykonana z materiałów odpornych na działanie środków 
dezynfekujących. 
UWAGA: Nie dopuszcza się czasz z widocznymi śrubami oraz 
szczelinami. 

TAK, podać 

24.  

Czasze o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażone w moduły światła ze 
zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci 
oraz płynów podczas używania środków czyszczących. 

TAK, podać 

25.  

Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i 
odstępów pomiędzy częściami czaszy. Kształt i wymiary czasz 
identyczny. Czasze bez jakichkolwiek relingów jako elementów znacznie 
utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje. 

TAK, podać 

26.  Obudowa czasz przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym. TAK, podać 

27.  
Dodatkowe wielorazowe uchwyty sterylizowane – 5 [szt.] na każdą z 
czasz 

TAK, podać 

28.  
Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask 
„klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. 

TAK, podać 



 

29.  

Dotykowy zewnętrzny sterownik lampy, zainstalowany na ścianie lub 
kolumnie chirurgicznej, zapewniający zsynchronizowane sterowanie 
parametrami tj. włączanie / wyłączanie lampy; temperatura barwowa; 
średnica pola; natężenie światła; funkcja białego światła endoskopowego 
oraz sterowanie parametrami kamery zapewniający zdalną kontrolę i 
ustawienia : ostrości, powiększenia, jasności, balansu bieli, obrót kamery, 
klatka stop. 

TAK, podać 

30.  
Oryginalne materiały techniczne producenta, potwierdzające parametry 
wpisane w tabeli, dołączone do oferty. 

TAK, podać 

31.  
Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. 
Wydruk w kolorze potwierdzający oferowany produkt. 

TAK, podać 

32.  
Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z 
urządzeniem. 

TAK, podać 

33.  Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. TAK, podać 

34.  
Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub 
Certyfikatem CE 

TAK, podać 

35.  

Oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej:  
wysokość do sufitu podwieszonego od posadzki: …………… 
wysokość stropu od posadzki: …………… 

TAK, podać 

36.  Gwarancja min. 24 miesiące TAK, podać 

 
wyjaśniamy: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej o wyżej proponowanych 
parametrach, ale nie wymaga. 
 
W przypadku złożenia oferty na wyżej opisaną lampę operacyjną Wykonawca zobowiązany jest 
podać ww. parametry w Załączniku nr 2 do SIWZ- zamieszczonym przez Zamawiającego  (pozycja  
1-29 zaoferowanego sprzętu). 
 
Pytanie 107 

Zadanie nr  1 APARAT  USG  
Czy Zamawiający dopuści aparat usg nowy, rok produkcji 2019 ?  
  

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu USG z 2019 roku. 
 
Pytanie 108 

Zadanie nr  1 APARAT  USG  
Czy Zamawiający dopuści aparat usg nie posiadający funkcj B+B/CD Live ?  
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu USG, który nie posiada funkcji B+B/CD 
Live.  
 

 

 

 



 

 

Pytanie 109 

Zadanie nr  1 APARAT  USG  
Czy Zamawiający dopuści aparat usg nie posiadający edycja czcionki, wstawiania loga regulacja 
dynamiki, automatycznej optymalizacja obrazu 2D, zmiana kąta w Dopplerze pulsacyjnym z 
archiwum ?    
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu USG o wyżej proponowanych 
parametrach. 
  
Pytanie 110 

Zadanie nr  1 APARAT  USG 
Czy Zamawiający dopuści aparat usg  posiadający Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach 
tzw. krzyżowe z 3 kątami dostępne na głowicach conweksowej i liniowej współpracujące za żywo z 
trybami color Doppler, Power Doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów 
ultrasonograficznych – wygładzania obrazów ?  
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu USG o wyżej proponowanych 
parametrach. 
  

Pytanie 111 

Zadanie nr  1 APARAT  USG 
Czy Zamawiający dopuści aparat usg  nie posiadający Automatycznej optymalizacji parametrów 
obrazu PW przy pomocy jednego klawisza tj. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) ?    
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu USG, który nie posiada automatycznej 
optymalizacji parametrów obrazu PW przy pomocy jednego klawisza tj. automatyczne 
dopasowanie linii bazowej oraz skali. 
 
Pytanie 112 

Zadanie nr  1 APARAT  USG 
Czy Zamawiający dopuści aparat usg  nie posiadający możliwości rozbudowy o Anatomiczny M-
Mode (dostępny na żywo i z pętli zapisanych w archiwum)? Funkcja ta jest wykorzystywana w 
badaniach kardiologicznych. Zamawiający nie wymga takiej głowicy więc funkcja ta na dzień 
składania oferty nie jest potrzeba.  
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu USG, który nie posiada możliwości 
rozbudowy o Anatomiczny M-Mode (dostępny na żywo i z pętli zapisanych w archiwum) 
 
Pytanie 113 

Zadanie nr  1 APARAT  USG 
Czy Zamawiający dopuści aparat usg  posiadający możliwości rozbudowy rozbudowy o 
Obrazowanie 3D z wolnej ręki ?  
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu USG, który posiada możliwości 
rozbudowy o Obrazowanie 3D z wolnej ręki. 
 

 

 



 

 

 

Pytanie 114 

Zadanie nr  1 APARAT  USG 
Czy Zamawiający dopuści aparat usg nie  posiadający możliwości rozbudowy o automatyczne 
pomiary biometryczne płodu ?   
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu USG, który nie posiada możliwości 
rozbudowy o automatyczne pomiary biometryczne płodu. 
 
Pytanie 115 

Zadanie nr  1 APARAT  USG 
Czy Zamawiający dopuści aparat usg posiadający równoważne rozwiązanie tj. gniazdo DVI do 
podłączenia zewnętrznego monitora, zasilanie sieciowe 220-240 V 50 Hz ?   
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu USG, który posiada równoważne 
rozwiązanie tj. gniazdo DVI do podłączenia zewnętrznego monitora, zasilanie sieciowe 220-240 V 
50 Hz. 
 

Pytanie 116 

Zadanie nr  1 APARAT  USG 
Czy Zamawiający dopuści aparat usg nie posiadający modułu umożliwiający zdalne serwisowanie 
aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalifikowanych inżynierów serwisowych ?    
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu USG, który nie posiada modułu 
umożliwiającego zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy 
wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. 
 

Pytanie 117 

Zadanie nr  1 APARAT  USG 
Czy Zamawiający dopuści aparat usg nie posiadający  Modułu umożliwiający zdalną diagnostykę 
aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania ?   
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie aparatu USG, który nie posiada Modułu umożli-
wiającego zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty 
parametrów obrazowania. 
 

Pytanie 118 

Lampa operacyjna 
Czy dopuszczą Państwo czaszę w kształcie wielokąta foremnego wpisanego w okrąg, źródło światła 
– diody LED białe, emitujące światło widzialne o jednakowej temperaturze barwowej w celu 
eliminacji ”efektu tęczy”. 
 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej z czaszą w kształcie wielokąta 
foremnego wpisanego w okrąg, źródło światła – diody LED białe, emitujące światło widzialne o 
jednakowej temperaturze barwowej w celu eliminacji ”efektu tęczy”, ale nie wymaga. 
 
 
 



 

 

Pytanie 119 

Lampa operacyjna 
Czy dopuszczą Państwo regulację średnicy plamy świetlnej d10 dla obu czasz w zakresie                    
20-25 cm? Co jest nieznacznie mniejszym zakresem. 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej z regulacją średnicy plamy 
świetlnej d10 dla obu czasz w zakresie 20-25 cm, ale nie wymaga. 
 

Pytanie 120 

Lampa operacyjna 
Czy dopuszczą Państwo rozwiązanie wykorzystujące wysokowydajne kolimatory? Dzięki tej 
technologii 85% generowanego światła jest zbierane aby stworzyć wysoko homogeniczną plamę 
świetlną. Każda dioda oświetla całą plamę świetlną dzięki czemu nie ma problemu jeśli jakaś część 
lampy zostaje przesłonięta (np. przez operatora). 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej posiadającej rozwiązanie wykorzy-
stujące wysokowydajne kolimatory, ale nie wymaga. 

Pytanie 121 

Lampa operacyjna 
Czy dopuszczą Państwo osłonę lampy wykonaną z tworzywa odpornego na zarysowanie 
połączonego z ramą aluminiową i oprawą wykonaną z tworzywa łatwego w utrzymaniu                          
w czystości, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych? 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej posiadającej osłonę wykonaną           
z tworzywa odpornego na zarysowanie połączonego z ramą aluminiową i oprawą wykonaną                      
z tworzywa łatwego w utrzymaniu w czystości, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, 
ale nie wymaga. 
 
Pytanie 122 

Lampa operacyjna 
Czy dopuszczą Państwo współczynnik odwzorowania barw niezauważalnie użytkowo mniejszy 
CRI≥95? 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej ze współczynnikiem 
odwzorowania barw CRI≥95, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 123 

Lampa operacyjna 
Czy dopuszczą Państwo współczynnik odwzorowania barwy czerwonej niezauważalnie użytkowo 
mniejszy R9≥85? Jakość odwzorowania kolorów zgodnie z normą określa współczynnik CRI. 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy ze współczynnikiem odwzorowania barwy 
czerwonej R9≥85, ale nie wymaga. 

 

 



 

 

Pytanie 124 

Lampa operacyjna 
Czy dopuszczą Państwo łączne zużycie energii obu czasz nieznacznie wyższym, na poziomie max 
120W? 
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej ze zużyciem energii dla obu czasz 
na poziomie max 120W, ale nie wymaga. 
 
Pytanie 125 

Lampa operacyjna 
Czy dopuszczą Państwo możliwość obrotu kopuły lampy wokół dwóch osi poziomych w zakresie 
330 i 250 stopni? Takie rozwiązanie zapewnia pełną swobodę ustawienia lampy do dowolnego za-
kresu procedur.   
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej z możliwością obrotu kopuły             
lampy wokół dwóch osi poziomych w zakresie 330 i 250 stopni 
 
Pytanie 126 
W związku z zaistniałą sytuacja zagrożenia epidemicznego firma … zwraca się z wnioskiem              
o dopuszczenie w postępowaniu formy komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu tele-
informatycznego tj. platformy zakupowej zamawiającego na mocy art. 10 a ustawy Prawo               
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – j.t ze zm.) w związ-
ku z §2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie 
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 ze 
zm.) tj. złożenia oferty i wszelkich innych wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów 
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
 

wyjaśniamy:  
Zamawiający przedłużył termin składania ofert o 8 dni, mając również na uwadze umożliwienie 
Wykonawcom dłuższego okresu na przygotowanie i złożenie oferty. Zamawiający nie zmienia za-
pisów SIWZ dotyczących środków komunikacji i sposobu złożenia oferty. 
 

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.   
 

Termin składania ofert upływa w dniu 27.03.2020 r., o godzinie 09.00. 

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 27.03.2020 r., o godzinie 12.00. 
 

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian. 
W załączeniu: 
1. Zmieniony Opis wymaganych parametrów technicznych – Zadanie V,– Zał. Nr 2. 
2. Zmieniony Wzór Umowy – Zał. Nr 7. 

Zatwierdził  

  Dyrektor  

Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  

       mgr Aldona Sylwa   


