
 

 

                                                                                                         
         Czeladź, dnia  28.09.2020 r. 
Znak sprawy DZA.381.31.3.2020 

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  Prawa   zamówień  publicznych  –  na zakup 
sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na zwiększenie potencjału 
Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi celem 
diagnozowania, izolowania i leczenia chorych z podejrzeniem COVID-19. 
 

 
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 2019r., poz. 1843 ) 
Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia: 
 
Pytanie 1  
Pakiet 5 
Zapytanie 1  
PKT.6 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania źródło światła LED o wymiarach maksymalnych 
360x124x335, temperaturze barwowej 6500K i wadze do 5kg, regulacja jasności świecenia za 
pomocą przycisków, automatyczna regulacja jasności światła, po podłączeniu do toru video. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ. 
 
Pytanie 2  
PAKIET NR 2 
Ad.lp.10 
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora  o nieznacznie większej 
szerokości 500mm  , głębokości 450mm i wysokości  1730 mm ,  o budowie kompaktowej z 
drzwiami komory otwieranymi uchylnie w dół gwarantującymi załadunek na ergonomicznej 
wysokości ? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ. 
 
Pytanie 3  
PAKIET NR 2 
Ad.lp.17  
Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora  z  zamontowaną 
jedną pompą dozującą wyłącznie  środek chemiczny odkamieniający do systemu obiegu wody 
w urządzeniu. Stosowanie  dwóch środków chemicznych  konieczne jest wyłącznie w 



 

 

myjniach dezynfektorach starszej generacji które nie zapewniają standardu jakości mycia bez 
wspomagania detergentu? 

Uzasadnienie: Z  gwarancji producenta oraz doświadczeń  serwisowych świadczonych dla 
eksploatowanych  od  ponad dwudziestu lat,  a  dostarczanych przez Unitechnika SA  myjni-
dezynfektorów  Meiko wynika, iż spełniają one oczekiwaną jakość mycia przy zastosowaniu 
wyłącznie jednego środka chemicznego – odkamieniajacego .  
Brak konieczności zamontowania i użytkowania drugiej pompy dozującej detergent przynosi 
korzyści zarówno przy zakupie (niższa cena) jak i przede wszystkim  w czasie eksploatacji 
(cena detergentu w zależności od  rodzaju i wymagań serwisowych producenta  myjni to 
nawet kilka set złotych za 5 litrowy pojemnik). Zaznaczyć należy, iż stosowanie detergentu  
nie ma wpływu na stopień dezynfekcji, gdyż w myjniach do basenów i kaczek  wymagana 
jest dezynfekcja termiczna oparta o współczynnik  Ao  która zgodnie z PN-EN ISO 15883-1 
może być stosowana w zakresie od  Ao 60 do Ao 3000. 

wyjaśniamy: 
 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.  

Pytanie 4  
PAKIET NR 2 
Ad.lp.18  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością regulacji ilości dozowanego detergentu 
bez dedykowanego przycisku na panelu obsługi? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.  

 

Pytanie 5  
PAKIET NR 2 
Ad.lp 21 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o nieznacznie wyższej mocy 4,6 kW dla zasilania 3N 
400 V? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.  

  
Pytanie 6  
Załącznik 2 pakiet 1 
Ad. 13. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory o budowie kompaktowo-modułowej z 
możliwością rozbudowy o dodatkowe parametry poprzez dokładanie modułów np. CO2, BIS? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 7  
Załącznik 2 pakiet 1 
Ad. 20. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z zapisem 1000 zdarzeń alarmowych? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 



 

 

 
Pytanie 8  
Załącznik 2 pakiet 1 
Ad. 21. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z pamięcią 120 godzin trendów 
graficznych  i tabelarycznych wszystkich parametrów? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 9  
Załącznik 2 pakiet 1 
Ad. 28. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z pomiarem częstości akcji serca (HR) w 
zakresie: dorośli 15-300 uderzeń/minutę, dzieci i noworodki 15-350 uderzeń/minutę? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 10  
Załącznik 2 pakiet 1 
Ad. 42. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory o wadze 7.5 kg? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.  

 

Pytanie 11  
Załącznik 2 pakiet 1 
Ad. 44. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory bez przystosowane do pracy w 
pomieszczeniach z systemem oczyszczania powietrza i dezynfekcji RCI, natomiast 
potwierdzenia certyfikatem?   

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 12  
Pytania dotyczą pakietu nr 2 – Myjki i dezynfektory – 2 szt.  
Pytanie 1  warunki rękojmi i gwarancji 
Czy Zamawiający dopuści: w przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, 
jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia 
części zamiennych spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia? 

 
wyjaśniamy: 

 Zamawiający zmienia zapis § 4 ust.6 w zakresie Pakietu nr 2 , który otrzymuje brzmienie :  
„W przypadku awarii Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie 
dłuższym niż w ciągu 7 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych 
spoza Polski max. do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia”  

 

 



 

 

 
Pytanie 13  
Pytania dotyczą pakietu nr 2 – Myjki i dezynfektory – 2 szt.  
Pytanie 2  warunki rękojmi i gwarancji 
Czy Zamawiający dopuści: przy trzecim zgłoszeniu reklamacji co do tego samego podzespołu 
lub elementu Towaru, Wykonawca uwzględniając reklamację zobowiązany jest wymienić 
wadliwy podzespół lub element na nowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, 
od uwzględnienia reklamacji.? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający zmienia  zapis § 4 ust. 8 umowy w zakresie Pakietu nr 2  który otrzymuje 
brzmienie :  „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.” 
 

Pytanie 14  
Pytania dotyczą pakietu nr 2 – Myjki i dezynfektory – 2 szt.  
Pytanie 3  warunki rękojmi i gwarancji 
Czy Zamawiający dopuści: w przypadku gdyby w okresie 30 kolejnych dni kalendarzowych 
zostały zgłoszone trzy reklamacje dotyczące tego samego Towaru, Wykonawca zobowiązany 
jest bez dodatkowego wynagrodzenia wymienić Towar na nowy o parametrach nie gorszych 
niż określone w załączniku nr 2 do umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji.? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający zmienia zapis § 4 ust. 9 w zakresie Pakietu nr 2, który otrzymuje brzmienie  :  
„Przy trzecim lub kolejnych zgłoszeniach reklamacji, co do tego samego podzespołu lub 
elementu Towaru, Wykonawca uwzględniając reklamację zobowiązany jest wymienić 
wadliwy podzespół lub element na nowy”   

Pytanie 15  
Pytanie 4  
Czy Zamawiający dopuści czas realizacji zamówienia do 28 dni kalendarzowych? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy powyżej 21 dni od 
dnia podpisania umowy.   
 
Pytanie 16  
Pytanie 5, zapisy umowy - Par 7  
Czy Zamawiający dopuści zapis zgodnie z którym dopuszcza się zmianę umowy w zakresie 
terminu realizacji dostawy w przypadku gdy dostawa w określonym w umowie terminie nie 
będzie możliwa ze względu na siłę wyższą albo przyczyny nie leżące po stronie Wykonawcy.  

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie zmienia zapisu § 7  do umowy. Zakup sprzętu i aparatury medycznej  
z przeznaczeniem na zwiększenie potencjału Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Czeladzi celem diagnozowania, izolowania i leczenia chorych  
z podejrzeniem COVID-19 objęty  niniejszym postępowaniem przetargowym realizowany 
jest w ramach przyznanej dotacji, którą Zamawiający zobligowany jest rozliczyć w ściśle 
określonym terminie.     



 

 

 

Pytanie 17  
Mając na uwadze że do instalacji myjko-dezynfektora wymagane jest przygotowanie w 
pomieszczeniu przyłączy technicznych (odpływ, woda, prąd) czy Zamawiajacy przygotuje w 
wymaganym terminie, przyłącze wody, prądu i odpływ wg wymogów technicznych 
zwycięskiego producenta/wykonawcy? 
Uzasadnienie: Przygotowanie przyłączy technicznych (prąd, woda, odpływ) pozostaje zawsze 
po stronie Zamawiającego. Każdy producent uwzględniając konstrukcje myjki ma swoje 
własne wymagania techniczne 
Wymagania instalacyjne w przypadku naszych myjek:  

Zasilanie elektryczne: 230 V 50 Hz lub 400 V 50 Hz  

Zasilanie wodne: woda zimna i ciepła – zawory kątowe 1/2",  

Podłączenie do kanalizacji - 110 mm, odpływ do ściany lub do posadzki -  należy określić przy 

zamówieniu (max. wysokość 37cm) 

Szczegółowe rysunki i dane techniczne zostaną przesłane w przypadków wyboru naszej oferty 

wyjaśniamy: 
Zamawiający dostosuje pomieszczenie w celu należytego odbioru dostawy.  

  
Pytanie 18  
Pakiet 8 – Wózek transportowy do przewozu chorych w pozycji leżącej                                                           

z materacem i barierką – 5 szt. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 56 dni (8 tygodni) 
od dnia zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze 
standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot 
umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o 
informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy powyżej 21 dni od 
dnia podpisania umowy.   
 

Pytanie 19  
Pakiet 8 – Wózek transportowy do przewozu chorych w pozycji leżącej                                                           

z materacem i barierką – 5 szt. 

Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne 2100 x 810 mm? 
wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 20  
Pakiet 8 – Wózek transportowy do przewozu chorych w pozycji leżącej                                                           

z materacem i barierką – 5 szt. 

Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści wymiary leża 1960 x 655 mm? 
wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
 



 

 

 
 
Pytanie 21  
Pakiet 8 – Wózek transportowy do przewozu chorych w pozycji leżącej                                                           

z materacem i barierką – 5 szt. 

Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści system blokady centralnej i kierunkowej (bez 
konieczności stosowania 5-tego koła, ze względu na to, że oferowany wózek standardowo jest 
wyposażony w cztery koła, z których jedno pełni funkcję koła kierunkowego)?  

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 22  
Pakiet 8 – Wózek transportowy do przewozu chorych w pozycji leżącej                                                           

z materacem i barierką – 5 szt. 

Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści leże nie posiadające podziałki ułatwiającej 
pozycjonowanie kasety RTG? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 23  
Pakiet 8 – Wózek transportowy do przewozu chorych w pozycji leżącej                                                           

z materacem i barierką – 5 szt. 

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści składane barierki boczne stalowe lakierowane 
proszkowo z wykończeniem z tworzywa, jednostopniowe zabezpieczenie opuszczania 
barierek bocznych jako zabezpieczenie przed ich przypadkowym opuszczeniem (opuszczanie 
barierek wspomagane sprężynami gazowymi w celu zabezpieczenia przed gwałtownym 
opadaniem)? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
 

Pytanie 24  
Pakiet 8 – Wózek transportowy do przewozu chorych w pozycji leżącej                                                           

z materacem i barierką – 5 szt. 

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wieszak kroplówki z regulacją wysokości i 4 
haczykami z możliwością jego zamocowania w czterech narożnikach wózka? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
 

Pytanie 25  
Pakiet 8 – Wózek transportowy do przewozu chorych w pozycji leżącej                                              

z materacem i barierką – 5 szt. 

Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści wózek wyposażony od strony głowy pacjenta w 
składane pod leże uchwyty z mechanizmem samoblokującym do transportu, posiadające 
tworzywowe nakładki; od strony nóg pacjenta uchwyt do prowadzenia w kształcie pałąka? 

 



 

 

 
wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 26  
Pakiet 8 – Wózek transportowy do przewozu chorych w pozycji leżącej                                                           

z materacem i barierką – 5 szt. 

Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści listwy odbojowe po bokach wózka oraz krążki 
odbojowe w narożnikach wózka? 

              
                          (Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka) 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 27  
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5, pkt 2, Płaszcz cysto - uretroskopowy, rozmiar 
płaszcza 17 Fr., długość robocza 30 cm ? Pozostałem parametry be zmian. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.   

 
Pytanie 28  
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5, pkt 5, światłowód o długości 230 mm. Jest to 
parametr lepszy od wymaganego. Pozostałem parametry bez zmian. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie. 

 

Pytanie 29  
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5, pkt 6, źródło światła  LED posiadające regulacja 
natężenia światła za pomocą dwóch przycisków oraz wadze 9,3 kg, i wymiarze 340 x 152 x 
340mm (dł. x wys. x szer.). Parametry te nie mają znaczenia jeśli chodzi o działanie 
urządzenia. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 30  
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5, pkt 7, Pojemnik plastikowy do sterylizacji i 
przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika 



 

 

perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową 
typu "jeż", w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania 
instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.]: 464 x 232 x 51 mm - 1 szt. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 31  
Dotyczy Załącznik nr 2 – Pakiet nr 1 
Pytanie nr 1 – Pkt. 4 
Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą już w wersji oferowanej wyposażoną w 
obsługę 64 stanowisk bez potrzeby rozbudowy w przyszłości o kolejne stanowiska, co wiąże 
się z koniecznością zakupu dodatkowych licencji? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 32  
Dotyczy Załącznik nr 2 – Pakiet nr 1 
Pytanie nr 2 – Pkt. 14 i Pkt. 15 
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w wysokiej jakości ekran 12’’ o 
rozdzielczości 800x600 pikseli, odchylony względem podstawy kardiomonitora pod kątem 
100 – 110 stopni ułatwiając tym samym obserwację mierzonych parametrów w tym 
jednoczesnego wyświetlenia aż 13 krzywych dynamicznych? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

 
Pytanie 33  
Dotyczy Załącznik nr 2 – Pakiet nr 1 
Pytanie nr 3 – Pkt. 20 
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pamięć 450 zdarzeń alarmowych na 
jednego pacjenta i sumarycznie ponad 4500 zdarzeń w pamięci monitora? Jest to 
zdecydowanie lepszy parametr niż aktualnie wymagany. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

 
Pytanie 34  
Dotyczy Załącznik nr 2 – Pakiet nr 1 
Pytanie nr 4 – Pkt. 33 
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w szerszy zakres pomiaru PR czyli od 
25 do 300 uderzeń/minutę? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
 



 

 

Pytanie 35  
Dotyczy Załącznik nr 2 – Pakiet nr 1 
Pytanie nr 5 – Pkt. 41 i 43 
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wymiarach min. 306x309x151 [mm] i wadze 
poniżej 7kg? Wymóg podania konkretnego wymiaru urządzenia nie ma wpływu na wartości 
kliniczne urządzenia. Powyższe parametry w kontekście wymogu z pkt. 43 – czyli faktu, że 
monitor ma być zainstalowany na statywie jezdnym w związku z czym jego wymiaru oraz 
waga nie mają znaczenia. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  
 

Pytanie 36  
Dotyczy Załącznik nr 2 – Pakiet nr 1 
Pytanie nr 6 – Pkt. 44 
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez współpracy z systemem oczyszczania powietrza 
i dezynfekcji RCI? Kardiomonitory ogólnie dostępne na rynku nie posiadają takiej 
funkcjonalności gdyż nie jest ona wymagana i konieczna do ich właściwej i stabilnej pracy. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 37  
Pytanie 1, dot. Pakiet 1, KOMPLET DO MONITAROWANIA PACJENTA: 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości Stację Monitorowania i Kardiomonitory o 
poniższych parametrach: 

 
 

 
 
 

1.  Kardiomonitor o budowie kompaktowej 

2.  Kardiomonitor przystosowany do monitorowania: dorosłych, dzieci oraz noworodków 

3.  Kolorowy, dotykowy ekran TFT LCD o przekątnej 15,5 cala 

4.  Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli 

5.  Zasilanie 100-240V, 50/60Hz 



 

 

6.  Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 4400 mAh 

7.  Czas pracy na akumulatorze 4 godziny 

8.  Obsługa w języku polskim 

9.  Chłodzenie konwekcyjne 

10.  Waga maks. 5 kg 

11.  Wymiary maks. 330x119x280 mm 

12.  Alarmy dźwiękowe i wizualne 

13.  Regulowane poziomy alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów 

14.  Automatyczna lub manualna regulacja jasności ekranu 

15.  Czujnik jasności otoczenia (wbudowany w monitor) umożliwiający automatyczną regulację jasności 

ekranu 

16.  Możliwość wyświetlenia 7 krzywych 

17.  Możliwość wyświetlenia mierzony wartości w trybie „dużych cyfr” 

18.  Pomiar: EKG, NIBP, SpO2, respiracja, temperatura 

19.  Monitorowanie oxyCRG 

20.  Wbudowany kalkulator leków 

21.  Wbudowana drukarka 

22.  Opcja przywołania pielęgniarki 

23.  Komunikacja za pomocą USB, LAN 

24.  Możliwość podłączenia kardiomonitora do centrali monitorującej umożliwiającej podłączenie do min. 

30 monitorów 

25.  Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł transmisji Wi-Fi 

26.  Możliwość rozbudowy o komunikację HL7 

27.  Możliwość rozbudowy monitora o pomiar: IBP (min. 4 kanały), CO, CO2, gazów anestetycznych 

28.  Trendy graficzne i tabelaryczne, pamięć: min. 1 tydzień 

 EKG 

29.  5-odprowadzeniowy kabel ekg 

30.  3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie) 

31.  Zakres pomiaru HR: min. 15-450 ud/min 

32.  Dokładność pomiarowa 1% lub 1 ud/min, wyższa wartość 

33.  Tryb pracy: diagnostyczny, monitorowania, chirurgiczny 

34.  Analiza odcinka ST 

35.  Wybór kanału do monitorowania odcinka ST 



 

 

36.  Detekcja arytmii, min. 13 rodzajów arytmii 

37.  Prędkość przesuwu 12,5/25/50 mm/s 

38.  Wzmocnienie: min. 0,25/0,5/1/2/4 cm/mV oraz automatycznie 

39.  Wykrywanie stymulatora serca 

 Respiracja 

40.  Pomiar z impedancji klatki piersiowej 

41.  Zakres pomiaru: min. 0-120 oddechów/min 

42.  Dokładność pomiarowa +/- 2 oddechy/min 

43.  Prędkość: 6,25/12,5/25 mm/s 

44.  Wzmocnienie 0,5/1/2 

45.  Opóźnienie oddechu 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, lub 60s 

46.  Wybór obliczanego kanału: R-L, R-F, L-N, F-N 

 Saturacja 

47.  Metoda pomiarowa producenta 

48.  Zakres pomiarowy: 0-100% 

49.  Dorośli/dzieci ±2% (70-100%), noworodek ±3% (70-100%) 

50.  Zakres PR: min. 25-250 ud/min 

51.  Dokładność PR: maks. +/-2% 

52.  Przesuw: 12,5/25 mm/s 

53.  Średni czas pomiaru: 2-4/4-6/8/10/12/14/16 s 

 NIBP 

54.  Oscylometryczna metoda pomiaru 

55.  Tryb pracy: manual, auto, ciągły 

56.  Pomiar: SYS, DIA, MEAN (Średnie) 

57.  Zakres pomiarowy: 

- SYS 40-270 mmHg 

- DIA 10-210 mmHg 

- MEAN 20-230 mmHg; 

58.  Dokładność pomiarowa: maks. +/- 5 mmHg 

59.  Interwały pomiarowe: min. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 min 

60.  Możliwość wyboru jednostki: mmHg/kPa 

61.  Pamięć 1000 zdarzeń NIBP 



 

 

 Temperatura 

62.  Min. 2 kanały pomiarowe: T1, T2 

63.  Prezentacja różnicy zmierzonych temperatur 

64.  Zakres pomiary min. 0-50 st. C 

65.  Rozdzielczość pomiarowa: 0,1 st. C 

66.  Dokładność pomiarowa: maks. +/- 0,3 st. C 

67.  Możliwość wyboru jednostki: stopnie F/ stopnie C 

 Drukarka 

68.  Szerokość wydruku: 50 mm 

69.  Tryb drukowania: manualny/w przypadku alarmu/predefiniowany 

70.  Prędkość przesuwu krzywych: 12,5/25/50 mm/s 

71.  Wydruk krzywych i danych pomiarowych 

 Kapnograf (opcja) 

   72. Metoda pomiaru min. strumień boczny, główny  

   73. Zakres pomiaru min. 0-150 mmHg 

  74. Zakres oddechu min. 0-150 odd/min 

 Dokładność nie mniejsza niż +/- 1 odd/min 

 IBP (opcja) 

  75. Ilość kanałów do pomiaru min. 2 

  76. Zakres pomiaru min. -50 do 400 mmHg 

  77. Dokładność nie mniejsza niż +/- 2mmHg 

  78. Zakres pomimaru HR min. 35-250 ud./min 

  79. Dokładność pomiaru HR nie mniejsza niż +/- 3 ud./min 

  80. Prędkość 12,5/ 25 mm/s 

 Pomiar rzutu serca (opcja) 

  81. Zakres pomiaru min. 0,01-20 L/min 

  82. Zakres pomiaru HR min. 0-300 ud/min 

  83. Temperatura iniekcji min. 0-27 °C 

  84. Metoda pomiaru: termodylucja z wykorzystaniem cewnika tętnicy płucnej 

 Multigas/AG (opcja) 

85. Technologia: Masimo Sweden 

86. IRMA AX+: CO2, N2O, halotan, izofluran, enfluran, sewofluran oraz dezfluran 



 

 

87. ISA AX+: CO2, N2O, halotan, izofluran, enfluran, sewofluran oraz dezfluran 

88. ISA OR+: CO2, N2O, O2, halotan, izofluran, enfluran, sewofluran oraz dezfluran 

 Centrala monitorująca 

89. 

 

Zestaw komputerowy min.: 2GHz, pamięć: 4GB RAM, Twardy dysk: 500GB, System operacyjny: 

Windows, Monitor 19”, Klawiatura, Mysz 

90. Monitoring do 30 pacjentów 

91. 30 dni(720h) zapisu trendów i zdarzeń  

92. 3 rodzaje alarmu: wizualny, dźwiękowy i systemowy 

93. Komunikacja dwukierunkowa z wykorzystaniem sieci LAN lub Wi-Fi (opcja) 

94. Możliwość komunikacji HL7 

95. Mierzone parametry EKG, HR, SPO2, NIBP, oddech, Temp., PR, IBP, CO2, C.O., gazy 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  
 

Pytanie 38  
Pytanie2, dot. Pakiet 3, DEFIBRYLATOR: 
Czy Zamawiający dopuści Defibrylator o poniższych parametrach: 

 
1.  Defibrylator manualny z wbudowaną opcją defibrylacji automatycznej AED 

2.  Defibrylator dwufazowy 

3.  Monitorowanie parametrów życiowych: EKG 

4.  Wysokiej rozdzielczości ekran TFT LCD przekątnej 7 cali 

5.  Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli 

6.  Zasilanie 100-240V AC, 50/60Hz 

7.  Wbudowany akumulator Ni-MH 12V 

8.  Czas pracy na akumulatorze: min. 4 godziny monitorowania EKG lub 110 defibrylacji z maksymalną 

energią 

9.  Chłodzenie za pomocą wbudowanego wentylatora 

10.  Waga 5 kg 

11.  Wymiary maks. 33x32x14 cm 



 

 

12.  Obsługa funkcji ekranu i komunikaty dźwiękowe w języku polskim 

13.  Alarmy dźwiękowe i wizualne 

14.  Alarmy regulowane 

15.  Sterowanie funkcjami defibrylatora i monitorowania za pomocą przycisków na panelu przednim 

16.  Możliwość rozbudowy o stymulację zewnętrzną, moduł NIBP, SpO2 i EtCO2 

 Defibrylacja 

17.  Defibrylacja dwufazowa 

18.  Czas ładowania maks. 9 sekund do 360 J 

19.  Czas ładowania maks. 6 sekund do 200 J 

20.  Wyświetlanie wybranej oraz dostarczonej energii 

21.  Zakres pomiaru impedancji elektrod: min. 0-250 omów 

22.  Wskazówki wizualne i dźwiękowe 

23.  Defibrylacja dorosłych i dzieci (powyżej 8 roku życia) 

24.  Defibrylacja dzieci za pomocą adapterów na łyżki lub pediatrycznych elektrod jednorazowych (opcja) 

 Tryb defibrylacji manualnej 

25.  Poziomy energii: 13 (2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 360 J) 

26.  Wybór energii za pomocą przycisków na panelu przednim 

27.  Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) 

 Tryb defibrylacji automatycznej 

28.  Zaprogramowane do wyboru scenariusze defibrylacji: 3 

29.  Maks. energia defibrylacji w trybie AED: 200 J 

 EKG 

30.  5-odprowadzeniowy kabel ekg 

31.  3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie) 

32.  Zakres pomiaru HR: 20-300 ud/min 

33.  Wyjście EKG: 1V/mV 

34.  CMR>=60dB 

35.  Prędkość przesuwu 12,5/25/50 mm/s 

36.  Czułość: min. 0,125/0,25/0,5/1/2/4 cm/mV oraz automatycznie 

 Drukarka 

37.  Szerokość papieru: 50 mm 

38.  Tryb drukowania: manualny/automatyczny, konfigurowany przez użytkownika 



 

 

39.  Prędkość przesuwu krzywych: 25/50 mm/s 

40.  Wydruk krzywych i danych pomiarowych 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  
 

Pytanie 39  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści łóżko  z podstawą o wymiarach 143 x 70 cm, co nieznacznie różni 
się od parametru oczekiwanego? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  
 

Pytanie 40  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści łóżko  z funkcją przedłużenia leża o 28 cm? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 41  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem z sygnalizacją dźwiękową użycia danej funkcji 
zamiast sygnalizacji diodowej? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 42  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez diodowego wskaźnika trybu pracy? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 43  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez informacji na pilocie o lokalizacji dźwigni CPR, co jest 
parametrem zbędnym lub wręcz mogącym wprowadzić użytkownika w błąd? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 44  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści łóżko w standardzie IPX4? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 



 

 

Pytanie 45  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi panelami 
tworzywowymi (jeden panel na jeden segment), gdzie najcięższy panel ma wagę około 2,25 
kg? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 46  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez graficznej informacji o kierunku montażu paneli, co jest 
parametrem zbędnym i ograniczającym konkurencję? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie. 

Pytanie 47  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 uchwytami materaca, co jest parametrem wypełni 
spełniającym swoją funkcję? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie. 
 

Pytanie 48  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem opartym na pantografie, gdzie poszczególne ramie 
wykonane jest z profilu 1,5 x 2 cm? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 49  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją w części lędźwiowej (autoregresja tylko 
oparcia pleców) w zakresie min. 9 cm, która nie ma wpływu na profilaktykę 
przeciwodleżynową? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy 
odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji 
łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym 
materacu  przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie 
do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego 
oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania 
materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 50  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez zaawansowanej autoregresji? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  



 

 

Pytanie 51  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 150 mm? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  
 

Pytanie 52  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko beż możliwości blokady szczytów na czas 
transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych 
zabezpieczeń 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  
 

Pytanie 53  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm, co jest 
rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?     

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  
 

Pytanie 54  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy powyżej 21 dni od 
dnia podpisania umowy.   
 

Pytanie 55  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści materac z zamkiem na dwóch bokach materac w kształcie litery L? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie. 

Pytanie 56  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający wydzieli pompę strzykawką do odrębnego pakiety, gdyż jest to asortyment 
zgoła odmienny od łóżek i szafek przyłóżkowych? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wydziela pompy strzykawkowej do odrębnego pakietu.  

Pytanie 57  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej 
blachy, z metalowymi drzwiczkami oraz czołami szuflad pokrytymi lakierem proszkowym 
oraz blatem wykonanym z płyty HPL? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  



 

 

Pytanie 58  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 800 mm, szerokości 400 mm 
(szerokość ze złożonym blatem bocznym 620 mm), głębokość 460 mm? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
 

Pytanie 59  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami do otwierania drzwiczek i 
szuflady nieznacznie wystającymi poza obrys szafki? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 60  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami na ręczniki umieszczonymi na 
jednym boku szafki, nie składanymi? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 61  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wysuwanego blatu? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
 

Pytanie 62  
Pakiet nr 6 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym składanym do boku szafki? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 63  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści łóżko  z podstawą o wymiarach 143 x 70 cm, co nieznacznie różni 
się od parametru oczekiwanego? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 64  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści łóżko  z funkcją przedłużenia leża o 28 cm? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  



 

 

 
Pytanie 65  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem z sygnalizacją dźwiękową użycia danej funkcji 
zamiast sygnalizacji diodowej? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 66  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez diodowego wskaźnika trybu pracy? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 67  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez informacji na pilocie o lokalizacji dźwigni CPR, co jest 
parametrem zbędnym lub wręcz mogącym wprowadzić użytkownika w błąd? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 68  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści łóżko w standardzie IPX4? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 69  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi panelami 
tworzywowymi (jeden panel na jeden segment), gdzie najcięższy panel ma wagę około 2,25 
kg? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 70  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez graficznej informacji o kierunku montażu paneli, co jest 
parametrem zbędnym i ograniczającym konkurencję? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
 
 
 



 

 

Pytanie 71  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 uchwytami materaca, co jest parametrem wypełni 
spełniającym swoją funkcję? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie. 

 

Pytanie 72  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem opartym na pantografie, gdzie poszczególne ramie 
wykonane jest z profilu 1,5 x 2 cm? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 73  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją w części lędźwiowej (autoregresja tylko 
oparcia pleców) w zakresie min. 9 cm, która nie ma wpływu na profilaktykę 
przeciwodleżynową? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy 
odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji 
łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym 
materacu  przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie 
do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego 
oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania 
materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 74  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści łóżko bez zaawansowanej autoregresji? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 75  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 150 mm? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
 
 
 
 



 

 

Pytanie 76  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko beż możliwości blokady szczytów na czas 
transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych 
zabezpieczeń. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 77  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm, co jest 
rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?     

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 78  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy powyżej 21 dni od 
dnia podpisania umowy.   
 

Pytanie 79  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający wydzieli materac do odrębnego pakietu? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie materaca do odrębnego pakietu 

 
Pytanie 80  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej 
blachy, z metalowymi drzwiczkami oraz czołami szuflad pokrytymi lakierem proszkowym 
oraz blatem wykonanym z płyty HPL?  

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 81  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 800 mm, szerokości 400 mm 
(szerokość ze złożonym blatem bocznym 620 mm), głębokość 460 mm? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

 
 



 

 

Pytanie 82  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami do otwierania drzwiczek i 
szuflady nieznacznie wystającymi poza obrys szafki? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 83  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami na ręczniki umieszczonymi na 
jednym boku szafki, nie składanymi? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 84  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez wysuwanego blatu? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 85  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym składanym do boku szafki? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 86  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac przeciwodleżynowy, w którym 
komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga - system 1:2? W 
systemie 1:2 większa część ciała pacjenta jest odciążona w danym momencie. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 87  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac o wysokości 11cm (+/-2cm), 
wymagający zawsze ułożenia na spodnim materacu gąbkowym? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

 
 
 
 
 



 

 

Pytanie 88  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac przeciwodleżynowy bez 
możliwości  odcinkowego usuwania komór? Taka czynność stanowi niebezpieczną ingerencję 
w konstrukcję materaca.  

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 89  
Pakiet nr 7 
Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac przeciwodleżynowy z 
pokrowcem mocowanym za pomocą dwóch suwaków wokół materaca? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 90  
Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 2 – MYJKI, DEZYNFEKTORY, pkt. 3, 4 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające trzy stałe (bez możliwości ustawienia 
dodatkowych) programy wybierane za pomocą przycisków nożnych z temperaturą 
dezynfekcji termicznej 90°C? Jest to parametr gwarantujący wygodę użytkowania.  

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ. 
 

 
Pytanie 91  
Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 2 – MYJKI, DEZYNFEKTORY, pkt. 6 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zamiast specjalnego programu 
dedykowaną wbudowaną dyszę umożliwiającą opłukanie komory po wylaniu do niej 
nieczystości np. z wiadra, miski, butli itp. bez konieczności uruchamiania cyklu. Jest to 
bardzo ważna funkcja, gdyż nieczystości nie zalegają w urządzeniu 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.  

Pytanie 92  
Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 2 – MYJKI, DEZYNFEKTORY, pkt. 10 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach szer. 600mm x gł. 650mm x wys. 940mm 
nieznacznie różniących się od wymaganych, posiadające solidną konstrukcję - w całości 
wykonane ze stali nierdzewnej? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ. 
 

Pytanie 93  
Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 2 – MYJKI, DEZYNFEKTORY, pkt. 12 
Czy Zamawiający dopuści, aby wybór programu (uruchomianie) oraz zamykanie/otwieranie 
drzwi komory odbywało się za pomocą przycisków nożnych? Jest to parametr gwarantujący 
wygodę użytkowania.  

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ. 
 



 

 

Pytanie 94  
Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 2 – MYJKI, DEZYNFEKTORY, pkt. 13 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zużycie wody dla programu standardowego 
18l,  intensywnego 26l, sporobójczego 26l, zużycie detergentu/odkamieniacza 15ml? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie. 

Pytanie 95  
Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 2 – MYJKI, DEZYNFEKTORY, pkt. 19 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające szafkę do umieszczania 2 pojemników ze 
środkiem chemicznym (5l oraz 1,5l)? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie. 

Pytanie 96  
Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 2 – MYJKI, DEZYNFEKTORY, pkt. 23 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności na jeden cykl: 1 baseny + 2 kaczki lub 
miska/wiadro? Czy Zamawiający opisując basen ma na myśli basen z pokrywą, jako 
integralna część basenu, która również powinna być poddana dezynfekcji, i na którą również 
powinien się znajdować stelaż? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ. 
 

Pytanie 97  
Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 2 – MYJKI, DEZYNFEKTORY, pkt. 27, 8 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 12 dysz ze stali nierdzewnej, w tym 4 
rotacyjnych strategicznie rozmieszczonych wewnątrz komory (dysza obrotowa umieszczona 
w centralnej części na dnie komory), bez pochylenia sufitu? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ. 
 

Pytanie 98  
Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 2 – MYJKI, DEZYNFEKTORY, pkt. 29, 30 
Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia – konwekcyjne i 
mechaniczne (wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je równorzędnie, prosimy o 
dopuszczenie do oceny myjni wyposażonych w konwekcyjny system suszenia. System ten nie 
wymaga stasowania filtrów HEPA, które wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie 
wpływa na znacznie tańszą eksploatację urządzenia 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające suszenie konwekcyjne poprzez 
automatyczne uchylenie drzwi po procesie? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ. 
 
Pytanie 99  
Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 2 – MYJKI, DEZYNFEKTORY, pkt. 34 
Czy Zamawiający dopuści płyn odmieniający oraz detergent dedykowany do oferowanej 
płuczki 

 



 

 

 
wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ. 
 
Pytanie 100  
Pytanie nr 11 – dotyczy pakietu nr 2 – MYJKI, DEZYNFEKTORY, pkt. 18 
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie otwierane było od góry? Rozwiązanie takie 
umożliwia załadunek na optymalnej wysokości jednocześnie umożliwiając wykorzystanie 
komory płuczki jako zlew do wylewania nieczystości (oferowane urządzenie posiada system 
spłukiwania komory) oraz oszczędność miejsca nad urządzeniem w celu np. powieszenia 
wieszaków na naczynia. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ. 
 

Pytanie 101  
Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 2 – MYJKI, DEZYNFEKTORY 
Czy Zamawiający wymaga aby załadunek basenów był przeprowadzany w sposób 
bezpieczny, tzn. trzymając go wyłącznie za rączkę, bez potrzeby obracania i manipulacji, z 
automatycznym opróżnianiem w momencie zamykania lub po zamknięciu drzwi komory? 
Baseny są naczyniami najbardziej krytycznymi jeśli chodzi o przenoszenie zakażeń i ważne 
jest aby personel miał z nimi jak najmniejszy kontakt mając na uwadze bezpieczeństwo 
personelu przed kontaminacją, jak również bezpieczeństwo epidemiologiczne. 
Jest to jeden z najważniejszych aspektów dla zachowania bezpieczeństwa procesu. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.  

Pytanie 102  
Pytanie nr 13 – dotyczy pakietu nr 2 – MYJKI, DEZYNFEKTORY 
Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze 
oryginalne wykonane przez producenta do mycia i dezynfekcji innych naczyń takich jak: 
nocniki, miski, nerkówki, wiadra, pojemniki na dobową zbiórkę moczu itp.? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ. 
 

Pytanie 103  
Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 2 – MYJKI, DEZYNFEKTORY 
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wykonane było w całości ze stali nierdzewnej 
(obudowa, pokrywa, komora, dysze) nie gorszej niż AISI304? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ. 
 
Pytanie 104  
Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu nr 2 – MYJKI, DEZYNFEKTORY 
Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w obrotowy kosz umożliwiające 
automatyczne opróżnianie basenu? Jest to parametr gwarantujący wysoką jakość higieny oraz 
wygodę użytkowania. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wymaga, ale wyraża zgodę na zaoferowanie  
 



 

 

Pytanie 105  
dotyczy zał. nr 2 - Pakiet nr 2 MYJKI DEZYNFEKTORY - 2 szt. tabela pkt. 10  
Prosimy o dopuszczenie urządzeń o wysokości 150 cm, przy zachowaniu szerokości opisanej 
w SIWZ.  
Proponowane przez nas rozwiązanie nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ i gwarantuje 
takie same walory użytkowe i eksploatacyjne, oraz umożliwia umieszczenie póki nad 
urządzeniem. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wymaga, ale wyraża zgodę na zaoferowanie  
 

Pytanie 106  
dotyczy zał. nr 2 - Pakiet nr 2 MYJKI DEZYNFEKTORY - 2 szt. tabela pkt. 27  
Prosimy o dopuszczenie urządzeń z dyszami umieszczonymi w dolnej części komory.  
W płuczko dezynfektorach, które zamierzamy zaoferować dysze rozmieszczone są w taki 
sposób, by optymalizować procesy mycia i dezynfekcji. Nie stanowi to jakiegokolwiek 
utrudnienia w fazie opróżniania naczyń, ponieważ opróżnianie naczyń następuje podczas 
zamykania drzwi komory, a dysze uruchamiają się dopiero po tym procesie.  
Dodatkowo zaznaczyć należy iż ciśnienie wody, które kierowane jest z dolnych dysz pozwala 
na efektywniejsze mycie wewnętrznych elementów naczyń. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.  

Pytanie 107  
 dotyczy zał. nr 2 - Pakiet nr 2 MYJKI DEZYNFEKTORY - 2 szt. tabela pkt. 34  
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania płynu odkamieniającego posiadającego takie same 
właściwości eksploatacyjne, przeznaczonego do myjek dezynfektorów i kompatybilnego z 
zaoferowanym urządzeniem o odczynie kwaśnym i zawartością polikarboksylanów >5%. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wymaga, ale wyraża zgodę na zaoferowanie  
 
  
Pytanie 108  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 2 Czy Zamawiający dopuści stanowisko monitoringu składające się z komputera klasy PC 
z procesorem dwurdzeniowym co najmniej 1,6 GHz? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
 
Pytanie 109  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 4 Czy Zamawiający dopuści centralę umożliwiającą podgląd do 16 stanowisk? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 



 

 

 
Pytanie 110  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą, która oprócz 4 konfigurowalnych 
krzywych dynamicznych z parametrami, umożliwia wyświetlanie 3 parametrów bez 
możliwości ich indywidualnego wyboru? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 111  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści centralę bez trybu dużych znaków, ale z możliwością 
podglądu okna pojedynczego pacjenta?  

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 112  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 8 Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zapis do 2000 zdarzeń, pamięć do 72 
godzin trendów, pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure) z 144 
godzin przynajmniej 12 krzywych dynamicznych dla każdego pacjenta? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 113  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 10 Czy Zamawiający dopuści centralę działająca w sposób przewodowy z możliwością 
rozbudowy o połączenia bezprzewodowe? Działanie przewodowe wpływa na stabilność 
połączenia, szybsze przesyłanie danych, dużo mniejsze ograniczenie w przypadku odległości 
monitora pacjenta od centrali i mniejszą awaryjność łącza. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 114  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści centralę bez tej funkcji? Ze względów bezpieczeństwa 
ręczny pomiar NIBP powinien być zawsze generowany z poziomu monitora pacjenta. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  



 

 

 

Pytanie 115  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 14 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z kolorowym wyświetlaczem LED 12,1”? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 116  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 17 Czy Zamawiający dopuści monitor sterowany przez ekran dotykowy, przyciski na 
obudowie oraz pokrętło? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 117  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 20 Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością zapisu 200 zdarzeń alarmowych 
wraz z wycinkami krzywych? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 118  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 21 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pamięcią ostatnich 168 godzin trendów 
numerycznych i graficznych najważniejszych mierzonych parametrów? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 119  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 22 Czy Zamawiający uzna za spełnienie możliwość zapisu 168 godzin trendów 
numerycznych i graficznych?  

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 120  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 25 Czy Zamawiający dopuści regulację wzmocnienia krzywej EKG: 0,5x; 1x, 2x, 4x? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 



 

 

Pytanie 121  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 26 Czy Zamawiający uzna za spełnienie prędkość przesuwu 12,5; 25; 50 mm/s? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 122  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 27 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru odcinka ST -0,9 do +0,9 mV? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 123  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 28 Czy Zamawiający dopuści pomiar częstości akcji serca w zakresie 30-300 
uderzeń/minutę? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 124  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 30 Czy Zamawiający dopuści impedancyjną metodę pomiaru czynności oddechowej z 3 
odprowadzeń: RA, LA, LL z możliwością zmiany źródła częstości oddechów?  

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 125  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 31 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru 4-120 oddechów/minutę? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 126  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 33 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru 30-250 uderzeń/minutę? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
 



 

 

 
Pytanie 127  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 35 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru temperatury 10-45 stopni C? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 128  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 41 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 280 mm x 320 mm x 165 mm? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 129  
Dot. załącznika nr 2 – opis wymaganych parametrów technicznych PAKIET 1  
Komplet do monitorowania pacjenta 
Pkt 44 Czy Zamawiający dopuści monitor pacjenta, dla którego producent nie opisał 
możliwości współpracy z systemem oczyszczania? Monitor jest chłodzony w sposób 
konwekcyjny, bez użycia wentylatorów, więc nie generuje ruchu powietrza, a tym samym nie 
przyczynia się do zanieczyszczania powietrza. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 130  
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1   
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 nie  widzi różnicy pomiędzy proponowanym zapisem a brzmieniem  § 2  ust.7 
umowy   

 

Pytanie 131  
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1   
Par. 4 ust 1 
Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń 
medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi  
w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres 
rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania 
uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania  i wskazanie, że uprawnienia do 
odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone: 
,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy 

Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”. 
Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych 
na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki 
serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich 
usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. 
Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem 
możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym 
przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy 
szpitala. W związku z  tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do 
odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a 
rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego 
praw wynikających z Umowy. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wprowadza proponowanego zapisu  do § 4 ust.1 umowy.  
 
Pytanie 132  
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1   
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 wprowadza proponowanego zapisu  do § 4 ust.3 umowy.  
 

 
 



 

 

 
Pytanie 133  
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1   
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: 
Po wprowadzonych zmianach termin wskazany  w  § 4 ust.6 umowy w zakresie Pakietu nr 1  
i 2  dotyczy dni roboczych.  

 
Pytanie 134  
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1   
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 zmienia zapis  § 4 ust.6 umowy, który otrzymuje brzmienie :    
„Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od uwzględnienia reklamacji jest zobowiązany do     
naprawy Towaru lub wymiany wadliwego Towaru na Towar zgodny z Umową”  
 
Pytanie 135  
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1   
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 zapisu § 4 ust.7 umowy.  
 
Pytanie 136  
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1   
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 zmienia  zapis § 4 ust. 8 umowy w zakresie Pakietu nr 1 który otrzymuje 
brzmienie :  „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.” 
 

Pytanie 137 
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1   
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 zmienia zapis § 4 ust. 9 w zakresie Pakietu nr 1, który otrzymuje brzmienie  :  
„Przy trzecim lub kolejnych zgłoszeniach reklamacji, co do tego samego podzespołu lub 
elementu Towaru, Wykonawca uwzględniając reklamację zobowiązany jest wymienić 
wadliwy podzespół lub element na nowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych 
od uwzględnienia reklamacji: ”   

 

Pytanie 138 
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1    
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 zgodnie z zapisem  § 4 ust. 10 umowy 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. 
 
Pytanie 139 
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1    
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 zmniejsza wysokości kar umownych określonych § 5 ust. 1 pkt. 1 umowy.  
 

Pytanie 140  
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1   
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 dodaje do treści § 5 ust. 1 pkt. 1 umowy proponowanego zapisu .  
 



 

 

 

Pytanie 141  
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1   
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 w § 5 ust. 1 pkt. 2 umowy słowo „opóźnienie” nie zastępuje słowem „zwłoka” 
 

Pytanie 142 
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1   
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 zmniejsza wysokości kary umownej określonej § 5 ust. 1 pkt. 2 
 

Pytanie 143 
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1    
Par. 5 ust. 1 pkt. 2 W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło 
się, że na rynku akcesoriów wynosi ona ok. 0,1-0,2% 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 zmniejsza wysokości kary umownej określonej § 5 ust. 1 pkt. 2 
 

Pytanie 144  
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1   
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 wprowadza proponowanego zapisu do  § 5 ust. 1 pkt. 2 umowy 

 
Pytanie 145  
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1   
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 zapisu  § 5 ust. 1 pkt. 2 umowy.  

 

Pytanie 146  
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1   
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 w § 5 ust. 1 pkt. 3 umowy słowo „opóźnienie” nie zastępuje słowem „zwłoka”.  
 

Pytanie 147 
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1    
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 zmniejsza wysokości kar umownych określonych § 5 ust. 1 pkt. 3 umowy.  
 
Pytanie 148 
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1    
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 zapisu § 5 ust. 1 pkt. 3 umowy.  
 



 

 

Pytanie 149 
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1    
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 zapisu § 5 ust. 2 umowy.  
 
 

Pytanie 150  
Dotyczy wzoru  umowy – zał. 7 Pakiet 1   
W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-
CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.  
z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający 
zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec 
trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na 
całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku 
niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o modyfikację treści klauzuli o sile wyższej 
(rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja modyfikacji tej klauzuli zakłada 
współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a 
związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję 
Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą 
się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby 
interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w 
szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja 
interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej 
konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji 
związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. 
Wobec tego, proponujemy dodatnie Paragrafu o treści: 
Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności 

nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich 

przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, 

stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski 

żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.  



 

 

Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają 

przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.  

W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może 

należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę 

o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po 

zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze 

zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich 

sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły 

wyższej. 

      wyjaśniamy: 

Zamawiający nie wprowadza proponowanego zapisu do umowy. Zakup sprzętu i aparatury 
medycznej z przeznaczeniem na zwiększenie potencjału Powiatowego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Czeladzi celem diagnozowania, izolowania i leczenia chorych  
z podejrzeniem COVID-19 objęty niniejszym postępowaniem przetargowym realizowany jest 
w ramach przyznanej dotacji, którą Zamawiający zobligowany jest rozliczyć w ściśle 
określonym terminie.     

Pytanie 151  
Pakiet 1 
KOMPLET DO MONITAROWANIA PACJENTA 
I. Pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania centralę monitorującą pozwalającą na 
bezprzewodową komunikację z kardiomonitorami bez przekaźników na dystansie min. 30 
metrów przy określonych warunkach otoczenia, tj. braku przeszkód w postaci 
nieprzepuszczających sygnału ścian lub zbyt dużej ilości sieci zakłócających sygnał? Brak 
danych co do działania oferowanego systemu na dystansie 1000 metrów – w praktyce 
połączenia centrala-monitor na tak dużym dystansie nie są stosowane. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  
 

Pytanie 152 
Pakiet 1 
KOMPLET DO MONITAROWANIA PACJENTA 
II. Pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z zapisem 200 zdarzeń 
alarmowych? Możliwość archiwizacji znacznie większej liczby alarmów (2000 zapisów) daje 
centrala monitorująca, którą pragniemy zaoferować wraz z kardiomonitorami.  

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  
 

Pytanie 153  
Pakiet 1 
KOMPLET DO MONITAROWANIA PACJENTA 
III. Pkt. 28. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z pomiarem częstości 
akcji serca (HR) w zakresie: 
- Dorośli 15-300 uderzeń/minutę 
- Dzieci i noworodki 15-350 uderzeń/minutę? 

 



 

 

 
wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 154  
Pakiet 1 
KOMPLET DO MONITAROWANIA PACJENTA 
IV. Pkt. 41. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor o wymiarach 344 x 
291 x 165 mm? Oferowane urządzenie tylko nieznacznie odbiega wielkością od wymagań 
Zamawiającego, a ponadto pragniemy zauważyć, że mniejsze wymiary urządzenia przy 
jednoczesnym zapewnieniu 15-calowego ekranu stanowią jego atut a nie wadę.   

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie. 
 
Pytanie 155  
Pakiet 1 
KOMPLET DO MONITAROWANIA PACJENTA 
V. Pkt. 44. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor bez współpracy z 
systemem oczyszczania powietrza i dezynfekcji RCI?  

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 156  
Pakiet 6   ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 18 szt. 
Pytanie 1. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 6 na termin realizacji zamówienia do 49 dni?  

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy powyżej 21 dni od 
dnia podpisania umowy.   
 

Pytanie 157  
Pakiet 6   ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 18 szt. 
Pytanie 2. 
Czy Zamawiający w pkt.3 WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH dopuści 
Łóżko szpitalne, gdzie Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą pokręteł, bez użycia 
narzędzi, regulacja płynna w zakresie do 200 mm? Rozwiązanie to jest bardziej funkcjonalne 
od przedłużenia skokowego, za pomocą zatrzasków. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  
 

Pytanie 158  
Pakiet 6   ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 18 szt. 
Pytanie 3. 
Czy Zamawiający w pkt. 5 WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH dopuści 
Łóżko szpitalne, gdzie regulacja wysokości w górnym zakresie wynosi 815 mm, tym samy 
zakres regulacji jest szerszy do wymaganego i bardziej funkcjonalny? 

 



 

 

 
wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  
 

Pytanie 159  
Pakiet 6   ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 18 szt. 
Pytanie 4. 
Czy Zamawiający w pkt. 12 WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
dopuści Łóżko szpitalne, gdzie na pilocie mogą być: 
- dostępne wszystkie funkcje, 
- zablokowana pozycja Trendelenburga 
- zablokowane wszystkie funkcje 
Diody umieszczone na pilocie informują o funkcjach zablokowanych?   

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 160  
Pakiet 6   ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 18 szt. 
Pytanie 5. 
Czy Zamawiający w pkt. 13 WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
dopuści Łóżko szpitalne, bez graficznej informacji na pilocie o lokalizacji dźwigni CPR? 
Dźwignia CPR jest oznaczona kolorem czerwonym, jej lokalizacja jest widoczna i nie ma 
potrzeby, żeby personel w przypadku nagłym szukał jej lokalizacji na pilocie. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
 

Pytanie 161  
Pakiet 6   ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 18 szt. 
Pytanie 6. 
Czy Zamawiający w pkt. 16 WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
dopuści Łóżko szpitalne, gdzie panele nie mają na powierzchni wytłoczonej informacji 
graficznej informującej o kierunku montażu paneli? 
Konstrukcja paneli, oraz wyprofilowanie uchwytów mocujących wskazują kierunek montażu, 
bez konieczności dodatkowego oznakowania. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie. 

 

Pytanie 162  
Pakiet 6   ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 18 szt. 
Pytanie 7. 
Czy Zamawiający w pkt. 17 WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
dopuści Łóżko szpitalne, gdzie leże wyposażone jest w 4 uchwyty zapobiegające przesuwaniu 
się materaca? 
Konstrukcja łóżka, oraz lokalizacja uchwytów w wystarczający sposób, zapobiegają 
przesuwaniu materaca. 

 



 

 

 
wyjaśniamy: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie. 

 
Pytanie 163  
Pakiet 6   ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 18 szt. 
Pytanie 8. 
Czy Zamawiający w pkt. 19 WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
dopuści Łóżko szpitalne, gdzie konstrukcja nośna w postaci ramion wznoszących, leże 
podparte w 6 pkt? 
Podparcie leża w 6 punktach zapewnia optymalną stabilność łózka i nie ma najmniejszego 
wpływu na jego funkcjonalność, a tym bardziej bezpieczeństwo. Łóżko jest dopuszczone do 
obrotu, zarejestrowane jako wyrób medyczny i spełnia wszystkie wymagane normy. 
Wyznaczenie wymaganej ilości punktów podparcia leża, służy wyłącznie ograniczeniu 
konkurencji i nie ma najmniejszego wpływu na stabilność i bezpieczeństwo. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 164  
Pakiet 6   ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 18 szt. 
Pytanie 9. 
Czy Zamawiający w pkt. 25 WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYC dopuści 
Łóżko szpitalne, gdzie barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z 4 
profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, 
zgodne z normą EN 60601-2-52 ? 
Barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy 
personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30mm odstępu.   

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  
 

Pytanie 165  
Pakiet 6   ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 18 szt. 
Pytanie 10. 
Czy Zamawiający w pkt. 27 WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYC dopuści 
szafkę o poniższych parametrach: 
1. Wymiary; 

Szerokość - 400 mm  
Głębokość - 400 mm  
Wysokość - 840 mm  

2. Konstrukcja wykonana z blach i kształtowników stalowych pokrytych lakierem 
proszkowym 

3. Powłoki lakiernicze całej szafki odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki 
dezynfekcyjne 

4. Skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l 
5. Blat szafki z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami 

ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów 



 

 

6. Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik 
zapobiegający wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami 
magnetycznymi 

7. Szafka posiada koła jezdne w tym cztery z blokadą 
8. Półka na obuwie w dolnej części szafki 
9. Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady 
10. Czoła szuflady i szafki metalowe z możliwością wyboru koloru 

11. Waga szafki 21 kg 
wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 166  
Pakiet 7 ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 12 szt. 
Pytanie 11. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 6 na termin realizacji zamówienia do 49 dni?  

wyjaśniamy: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy powyżej 21 dni od 
dnia podpisania umowy.   
 

Pytanie 167  
Pakiet 7 ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 12 szt. 
Pytanie 12. 
Czy Zamawiający w pkt.3 WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH dopuści 
Łóżko szpitalne, gdzie Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą pokręteł, bez użycia 
narzędzi, regulacja płynna w zakresie do 200 mm? Rozwiązanie to jest bardziej funkcjonalne 
od przedłużenia skokowego, za pomocą zatrzasków. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 168  
Pakiet 7 ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 12 szt. 
Pytanie 13. 
Czy Zamawiający w pkt. 5 WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH dopuści 
Łóżko szpitalne, gdzie regulacja wysokości w górnym zakresie wynosi 815 mm, tym samy 
zakres regulacji jest szerszy do wymaganego i bardziej funkcjonalny? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 169  
Pakiet 7 ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 12 szt. 
Pytanie 14. 
Czy Zamawiający w pkt. 12 WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
dopuści Łóżko szpitalne, gdzie na pilocie mogą być: 
- dostępne wszystkie funkcje, 
- zablokowana pozycja Trendelenburga 
- zablokowane wszystkie funkcje 
Diody umieszczone na pilocie informują o funkcjach zablokowanych?   

 



 

 

 
wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 170  
Pakiet 7 ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 12 szt. 
Pytanie 15. 
Czy Zamawiający w pkt. 13 WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
dopuści Łóżko szpitalne, bez graficznej informacji na pilocie o lokalizacji dźwigni CPR? 
Dźwignia CPR jest oznaczona kolorem czerwonym, jej lokalizacja jest widoczna i nie ma 
potrzeby, żeby personel w przypadku nagłym szukał jej lokalizacji na pilocie. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 171  
Pakiet 7 ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 12 szt. 
Pytanie 16. 
Czy Zamawiający w pkt. 16 WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  
dopuści Łóżko szpitalne, gdzie panele nie mają na powierzchni wytłoczonej informacji 
graficznej informującej o kierunku montażu paneli? 
Konstrukcja paneli, oraz wyprofilowanie uchwytów mocujących wskazują kierunek montażu, 
bez konieczności dodatkowego oznakowania. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie. 

 

Pytanie 172  
Pakiet 7 ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 12 szt. 
Pytanie 17. 
Czy Zamawiający w pkt. 17 WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
dopuści Łóżko szpitalne, gdzie leże wyposażone jest w 4 uchwyty zapobiegające przesuwaniu 
się materaca? 
Konstrukcja łóżka, oraz lokalizacja uchwytów w wystarczający sposób, zapobiegają 
przesuwaniu materaca. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie. 

Pytanie 173  
Pakiet 7 ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 12 szt. 
Pytanie 18. 
Czy Zamawiający w pkt. 19 WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
dopuści Łóżko szpitalne, gdzie konstrukcja nośna w postaci ramion wznoszących, leże 
podparte w 6 pkt? 



 

 

Podparcie leża w 6 punktach zapewnia optymalną stabilność łózka i nie ma najmniejszego 
wpływu na jego funkcjonalność, a tym bardziej bezpieczeństwo. Łóżko jest dopuszczone do 
obrotu, zarejestrowane jako wyrób medyczny i spełnia wszystkie wymagane normy. 
Wyznaczenie wymaganej ilości punktów podparcia leża, służy wyłącznie ograniczeniu 
konkurencji i nie ma najmniejszego wpływu na stabilność i bezpieczeństwo. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 174  
Pakiet 7 ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 12 szt. 
Pytanie 19. 
Czy Zamawiający w pkt. 25 WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYC dopuści 
Łóżko szpitalne, gdzie barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z 4 
profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, 
zgodne z normą EN 60601-2-52 ? 
Barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy 
personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30mm odstępu.   

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 175  
Pakiet 7 ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 12 szt. 
Pytanie 20. 
Czy Zamawiający w pkt. 26 WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYC wymaga 
materaca aktywnego w komplecie z pompą? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  
 

Pytanie 176  
Pakiet 7 ŁÓŻKO SZPITALNE Z WYPOSAŻENIEM - 12 szt. 
Pytanie 21. 
Czy Zamawiający w pkt. 27 WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYC dopuści 
szafkę o poniższych parametrach: 
1. Wymiary; 

Szerokość - 400 mm  
Głębokość - 400 mm  
Wysokość - 840 mm  

2.  Konstrukcja wykonana z blach i kształtowników stalowych pokrytych lakierem 
proszkowym 

3. Powłoki lakiernicze całej szafki odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki 
dezynfekcyjne 

4. Skrzynka szafki wyposażona w półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l 
5. Blat szafki z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami 

ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów 
6. Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik 

zapobiegający wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami 
magnetycznymi 

 



 

 

7. Szafka posiada koła jezdne w tym cztery z blokadą 
8. Półka na obuwie w dolnej części szafki 
9. Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady 
10. Czoła szuflady i szafki metalowe z możliwością wyboru koloru 
11. Waga szafki 21 kg 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 177  
Pakiet nr 4 APARAT USG 
Pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści aparat usg posiadający 28672 kanałów przetwarzania ? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  
 

Pytanie 178  
Pakiet nr 4 APARAT USG 
Pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści aparat usg posiadający dynamikę systemu 180 dB ?  

     wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 179  
Pakiet nr 4 APARAT USG  
Pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści aparat usg z frame rate max. 435 f/s dla trybu B ? 
                                                                                    wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  
 

Pytanie 180  
Pakiet nr 4 APARAT USG 
Pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści aparat usg który nie posiada obrazowania rombowego w 
trybie B-mode na głowicach liniowych? Aparat posiada funkcję obrazowania trapezowego na 
głowicach liniowych, które zdecydowanie częściej jest praktykowane przez użytkowników. 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 181  
Pakiet nr 4 APARAT USG 
Pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści aparat usg z maksymalną głębokość penetracji aparatu 30 
cm? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 182  
Pakiet nr 4 APARAT USG 
Pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści aparat usg z obrazowaniem w układzie skrzyżowanych 
ultradźwięków minimum 7 kątów pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, doppler 
pulsacyjny PWD, na głowicy liniowej ? 

 



 

 

 
wyjaśniamy: 

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 183  
Pakiet nr 4 APARAT USG 
Pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści aparat usg nie posiadający możliwość wyłączenia bramki 
kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci ? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.  

 

Pytanie 184  
Pakiet nr 4 APARAT USG 
Pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści aparat usg który nie posiada możliwości zmiany mapy 
Dopplera kolorowego na obrazach z pamięci? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

 
Pytanie 185  
Pakiet nr 4 APARAT USG 
Pkt. 25. Czy Zamawiający dopuści aparat usg z korekcją kąta w zakresie ± 89º ? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 186  
Pakiet nr 4 APARAT USG 
Pkt. 26. Czy Zamawiający dopuści aparat usg bez możliwość regulacji położenia linii 
bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  
 

Pytanie 187 
Pakiet nr 4 APARAT USG 
Pkt. 29. Czy Zamawiający dopuści głowicę elektroniczną convex , ze zmianą częstotliwości ? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie. 

 

Pytanie 188  
Pakiet nr 4 APARAT USG 
Pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści głowicę elektroniczną convex z kątem widzenia 54º ? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  



 

 

 

Pytanie 189  
Pakiet nr 4 APARAT USG 
Pkt. 32. Czy Zamawiający dopuści głowicę elektroniczną convex z głębokośćią obrazowania 
max. 30 cm ? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 190  
Pakiet nr 4 APARAT USG 
Pkt. 42. Czy Zamawiający dopuści głowicę liniową posiadającą 2 zmienne częstotliwości w 
obrazowaniu harmonicznym ? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 191  
Pakiet nr 4 APARAT USG 
Pkt. 44. Czy Zamawiający dopuści aparat usg który nie posiada systemu automatycznie 
dogrywającgo do płyty, pamięci pendrive przeglądarkę umożliwiającą odtworzenie na 
komputerach PC bez konieczności instalowania specjalizowanego programu? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 192  
Pakiet nr 4 APARAT USG 
Pkt. 47. Czy Zamawiający dopuści aparat usg który posiada wbudowany dysk twardy 240 GB 
SSD, przeznaczony na archiwizację danych pacjentów ? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 
Pytanie 193  
Pakiet nr 4 APARAT USG 
Pkt. 48. Czy Zamawiający dopuści aparat usg który posiada możliwość rozbudowy na dzień 
składania oferty o głowicę kardiologiczną do badań kardiologicznych, przezczaszkowych, 
zakres częstotliwości 1,0- 4,0 MHz , kąt obrazowania 90 stopni ? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 

Pytanie 194  
Pakiet nr 4 APARAT USG 
Pkt. 49. Czy Zamawiający dopuści aparat usg który nie posiada możliwość rozbudowy o 
anatomicznego m mode na dzień składania oferty ? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

 



 

 

Pytanie 195  
Pakiet nr 4 APARAT USG 
Pkt. 51. Czy Zamawiający dopuści aparat usg który nie posiada możliwość rozbudowy o 
elastografię na dzień składania oferty ? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie.  

 

Pytanie 196  
Pakiet nr 4 APARAT USG 
Pkt. 52. Czy Zamawiający dopuści aparat usg który nie posiada możliwość rozbudowy o 
niedopplerowską metodę obrazowania naczyń? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Pytanie 197  
Pakiet nr 4 APARAT USG 
Pkt. 54. Czy Zamawiający dopuści aparat usg który nie posiada możliwość rozbudowy o 
Oprogramowanie do StressEcho? 

wyjaśniamy: 
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.  

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.   

Termin składania ofert upływa w dniu 01.10.2020 r., o godzinie 09.00. 

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 01.10.2020 r., o godzinie 10.00. 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 
Zatwierdził  

  Dyrektor  

Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  

       mgr Aldona Sylwa   

 


