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Dot.:   Przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego, nr postępowania   
 25/2015. 

 

 Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące  pytania  dotyczące 
SIWZ  na dostawę aparatury i sprzętu medycznego, nr postępowania 25/2015. 

Zamawiający udzielił na te pytania następujących odpowiedzi. 
 
Część 2 – Respirator stacjonarny – sztuk . 

Pyt. 1  

Lp.4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez możliwości zamocowania ekranu 
sterującego niezależnie od modułu pneumatycznego? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza respiratora opisanego w pytaniu. 
Pyt. 2. 
Lp.18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez trybu automatycznego odzwyczajania 
pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania 
ciśnieniowego na podstawie analizy EtCO2, częstości i objętości oddechów albo tryb 
automatycznej spontanicznej próby oddechowej posiadający regulację czasu trwania próby oraz 
regulację poziomu alarmów, których przekroczenie spowoduje automatyczny powrót do trybu i 
ustawień wentylacji sprzed rozpoczęcia próby lub tryb inteligentnej wentylacji bazującej na 
pomiarze SpO2 i EtCO2? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza respiratora opisanego w pytaniu. 
Pyt. 3. 
Lp.24. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulowanym ciśnieniem wdechu dla 
wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych od 2 do 90 cm H2O? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza opisany respirator. 
Pyt. 4. 
Lp.26. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator  z możliwością ustawienia PEEP/CPAP 
od 0 do 45 cm H2O? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza opisany respirator. 
Pyt. 5. 
Lp.31. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją czułości zakończenia fazy 
wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie 10 - 80 % szczytowego przepływu 
wdechowego? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza respiratora opisanego w pytaniu. 
Pyt. 6. 
Lp.47. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez możliwości rozbudowy respiratora o 
prezentację parametru VCO2? 
Odp.  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza respiratora opisanego w pytaniu. 
Pyt. 7. 
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Lp.51. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z prezentacją na pojedynczym kolorowym 
min. 12 calowym ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów – co najmniej 72  
godzinnych? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza opisany respirator. 
Pyt. 8. 
Lp.52. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez jednoczesnej prezentacji trendów i 
krzywych dynamicznych ale z prezentacją oddzielną? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza opisany respirator. 
Pyt. 9. 
Lp.66. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z pomiarem O2 za pomocą 
galwanicznego czujnika tlenowego? 

Odp. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza respiratora opisanego w pytaniu. 

 

Dot. Załącznik nr 2-1  wzór formularza właściwości techniczno - użytkowych  
Część 1 zamówienia: Aparat do znieczulania 

Pyt. 10. 

Ad. pkt 5 i pkt 13 

Czy mając na uwadze fakt, że zazwyczaj to dostawca anestetyków użycza użytkownikowi aparatu 

do znieczulania również niezbędny parownik, należy uznać zapisy punktów 5 i 13 „….Parownik 

Sevofluranu, w komplecie za oczywistą omyłkę i w związku z tym Zamawiający w celu eliminacji 

niepotrzebnych kosztów i możliwości złożenia optymalnej oferty przez wykonawców, odstąpi od 

wymogu dostarczenia wraz z aparatem do znieczulania parownika Sevofluranu?  

Odp.  

Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia wraz z aparatem do znieczulania parownika 

Sevofluranu. 

Pyt. 11. 

Załącznik nr 2-4 do SIWZ, Formularz właściwości techniczno – użytkowych urządzeń objętych    
częścią 4 zamówienia , Poz.1 
Zamawiający wymaga aby kardiomonitory były kompatybilne z posiadanymi przez siebie modelami  
mCare 300 firmy Spacelabs.  Z przyczyn zaprzestania już produkcji w/w modelu czy zamawiający 
dopuści do przetargu kardiomonitor Elance firmy Spacelabs , który jest następcą mCare 300 firmy 
Spacelabs . Czy zamawiający dopuści do przetargu monitor z innym gniazdem adaptera do 
czujnika saturacji niż jest użyty  w modelu mCare 300 firmy Spacelabs? Czy zamawiający dopuści 
do przetargu monitor, którego  złączka od mankietu do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi jest 
wciskana zamiast wkręcana jak jest to kardiomonitorze mCare 300 firmy Spacelabs? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor opisany w pytaniu. 
Pyt.12. 
Załącznik nr 2-4 do SIWZ, Formularz właściwości techniczno – użytkowych urządzeń objętych    
częścią 4 zamówienia , Poz.3 
Zamawiający wymaga aby kardiomonitor posiadał budowę modułową co pozwalałoby przenosić 
moduły pomiarowe pomiędzy monitorami bez udziału serwisu. 
W związku z tym, że posiadane modele mCare 300 firmy Spacelabs nie są monitorami 
modułowymi, czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor o budowie kompaktowej, który 
nie posiada możliwości przenoszenia modułów pomiarowych między monitorami? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor opisany w pytaniu. 
Pyt. 13. 
Załącznik nr 2-4 do SIWZ, Formularz właściwości techniczno – użytkowych urządzeń objętych    
częścią 4 zamówienia , Poz.8 
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Zamawiający wymaga możliwości wydruków EKG i innych danych na drukarce sieciowej poziomu 
każdego kardiomonitora. 
W związku z tym, że posiadane kardiomonitory mCare 300 firmy Spacelabs nie posiadają  
możliwości wydruku z sieci, czy zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez możliwości 
wydruku EKG i innych danych przez drukarkę sieciową z poziomu kardiomonitora? Czy 
zamawiający ewentualnie dopuści do przetargu kardiomonitor do którego jest możliwość 
przyłączenia i przenoszenia między kardiomonitorami drukarki jako modułu? 
Odp. 
Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z możliwością przyłączenia i przenoszenia między 
kardiomonitorami drukarki jako modułu. 
Pyt.14. 
Załącznik nr 2-4 do SIWZ, Formularz właściwości techniczno – użytkowych urządzeń objętych    
częścią 4 zamówienia , Poz.8 
Zamawiający wymaga aby było możliwe zaprogramowanie automatycznego pomiaru ciśnienia krwi 
z określoną częstotliwością np. od 1minuty do 6 godzin. 
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością zaprogramowania pomiaru ciśnienia z 
częstotliwością co 3,4,5,10,15,30,60,90,120,240? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor opisany w pytaniu. 
Pyt. 15. 
Załącznik nr 2-4 do SIWZ, Formularz właściwości techniczno – użytkowych urządzeń objętych    
częścią 4 zamówienia , Poz.8 
Zamawiający wymaga aby okres gwarancyjny wynosił min. 36 miesięcy. Czy zamawiający jest 
skłonny zaakceptować okres gwarancyjny wynoszący 24 miesiące? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie okresu gwarancji do 24 miesięcy. 
 
Pyt. 16. 
Załącznik nr 3 - ogólne warunki umowy §8.ust 1. 
Zamawiający postawił warunek, że w razie opóźnienia w przekazaniu urządzenia do eksploatacji w 
terminie określonym w § 3. ust. 1. umowy lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 
określonym w § 5. ust. 7. umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w 
wysokości 0,2 % ceny brutto urządzenia za każdy dzień opóźnienia. 
Czy zamawiający zgadza się na zmianę tego punktu w sposób aby kara w razie opóźnienia 
przekazania urządzenie do eksploatacji lub niewykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 
określonym była naliczana w wysokości 0,2% ceny brutto dziennie od wartości niedostarczonego 
na czas urządzenia a nie całości zamówienia? 
Odp. 
Kara dotyczy wartości brutto danego urządzenia, a nie wartości  zamówienia. 
Pyt. 17. 
Czy zamawiający zgodzi się na wpisanie do umowy punktu uwzględniającego wypadki siły wyższej 
i nie naliczanie za ten czas kar? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Dotyczy: Część 5 – Szafka anestezjologiczna – 1 szt 
Pyt. 18.  
1. Czy Zamawiający dopuści szafkę anestezjologiczną o parametrach równie funkcjonalnych jak 

wskazane przez Zamawiającego, według poniższego opisu? 

 Szafka anestezjologiczna, wykonana ze stali pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, 
odporną na zarysowania i korozję; łatwo zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne; 
szafka wyposażona w 5 szuflad na prowadnicach z mechanizmem dociskania 
niedomkniętej szuflady; wszystkie krawędzie zaokrąglone 
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 Cztery szuflady: dwie o wysokości 75 mm, dwie o wysokości 150 mm 

 Dolna szuflada o wysokości 225 mm, przeznaczona na butelki z płynami 

 Szafka wyposażona w blat posiadający trzy wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty 
ułatwiające prowadzenie wózka   

 Fronty szuflad wykonane z tworzywa ABS 

 Szafka na kółkach fi 125 mm, dwa kółka z blokadą; oponki wykonane z materiału, który nie 
brudzi podłoża; przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego 

 Wymiary szafki 720 x 620 x 1055 mm 

 Blat z fartuchem z trzech stron; wymiar blatu 650 x 550 mm  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza szafkę anestezjologiczną opisaną w pytaniu. 
 
Dotyczy: Część 5 – Stolik typu Mayo – 2 szt.  
Pyt. 19. 
Czy Zamawiający dopuści stolik typu Mayo, posiadający podstawę w kształcie litery T, z trzema 
podwójnymi kółkami fi 125 mm, w tym dwa kółka wyposażone w blokadę, oponki wykonane z 
materiału niebrudzącego podłoża? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza stolik opisany w pytaniu. 
Pyt. 20. 
Czy Zamawiający dopuści stolik typu Mayo, posiadający wymiary 800 x 500 x 960-1330 mm? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza stolik opisany w pytaniu. 
 
Dotyczy: Część 5 – Stolik opatrunkowy – 1 szt.  
Pyt. 21. 
Czy Zamawiający dopuści stolik opatrunkowy o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane 
przez Zamawiającego, według poniższego opisu? 

 Stolik opatrunkowy, wykonany ze stali pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, 
odpornej na zarysowania i korozję; łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne; 
szafka wyposażona w 5 szuflad na prowadnicach z mechanizmem dociskania 
niedomkniętej szuflady; wszystkie krawędzie zaokrąglone 

 Cztery szuflady: dwie o wysokości 75 mm, dwie o wysokości 150 mm 

 Dolna szuflada o wysokości 225 mm, przeznaczona na butelki z płynami 

 Szafka wyposażona w blat posiadający trzy wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty 
ułatwiające prowadzenie wózka   

 Fronty szuflad wykonane z tworzywa ABS 

 Szafka na kółkach fi 125 mm, dwa kółka z blokadą; oponki wykonane z materiału, który nie 
brudzi podłoża; przy kółkach odbojniki z tworzywa sztucznego 

 Wymiary szafki 720 x 620 x 1055 mm 

 Blat z fartuchem z trzech stron; wymiar blatu 650 x 550 mm  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza stolik opisany w pytaniu. 
 
Dotyczy: Część 5 – Stolik narzędziowy – 2 szt.  
Pyt. 22.  
Czy Zamawiający dopuści stolik narzędziowy o wymiarach 750 x 500 x 800-1300 mm? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza stolika o wymiarach podanych w pytaniu. 
Dotyczy: Część 5 – Stolik anestezjologiczny – 1 szt. 
Pyt. 23. 
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Czy Zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny na kółkach, posiadający obudowę stalową 
lakierowaną proszkowo na kolor szary; możliwość wyboru koloru uchwytów szuflad z palety 
kolorów producenta? 
Odp.  
Tak, Zamawiający dopuszcza stolik opisany w pytaniu. 
Pyt. 24. 
Czy Zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny o wymiarach 720 x 620 x 1055 mm? 

Odp. 

Tak, Zamawiający dopuszcza stolik opisany w pytaniu. 
 

Część 3 zamówienia:  Histeroskop z wyposażeniem.  

Pyt. 25.  
Czy zamawiający w pkt 3 dopuści do postępowania jako równoważną optykę o średnicy 10mm 
kącie patrzenia 30st i długości 34cm. Niewielka różnica długości nie ma wpływu na pracę optyka 
laparoskopową. 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza optyki opisanej w pytaniu. 
 
Część 6 zamówienia:  Fotel ginekologiczny.  

Pyt. 26.  
PKT.3.  Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel ginekologiczny o szerokości siedziska 
640mm? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza fotel opisany w pytaniu. 
Pyt. 27. 
Pkt.5 . Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel ginekologiczny o wysokości siedziska 
640mm? Jest to parametr lepszy od oczekiwanego. 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza fotel opisany w pytaniu. 
Pyt. 28.  
Pkt.7 . Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel ginekologiczny o kącie uniesienia oparcia 
pleców w zakresie -8 do 80st? Jest to parametr lepszy od oczekiwanego. 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza fotel opisany w pytaniu. 
Pyt. 29. 
Pkt.8 . Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel ginekologiczny o kącie pochylenia 
siedziska  -5 do 28st?  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza fotel opisany w pytaniu. 
Pyt. 30. 
Pkt 10.  Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel ginekologiczny o kącie anty 
Trendelenburga 5st? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza fotel opisany w pytaniu. 

Pyt. 31. 
Pkt.11. Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel ginekologiczny o elektrycznie 
regulowanej wysokości siedziska?  
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu. 
Pyt. 32.  
Pkt.12. Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel ginekologiczny z regulacja pochylenia 
oparcia i siedziska za pomocą sprężyn gazowych, bez wzdłużnej regulacji przechyłu? 
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Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu. 
Pyt. 33.  
Pkt.14. Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel ginekologiczny wyposażony w kółka z 
blokadą? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu. 
Pyt. 34.  
Pkt.14 . Czy Zamawiający dopuści do postępowania fotel ginekologiczny z tapicerką profilowaną 
odporną na działanie środków dezynfekcyjnych z małymi przeszyciami.? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu. 
 
Część 1 zamówienia: 
Aparat do znieczulenia sztuk 1 
Pyt. 35. 
Pkt 70 i 78. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z ekranem dotykowym o przekątnej 12 cali o 
rozdzielczości wyższej niż wymagana tj 1280 x 800 ? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor opisany w pytaniu. 
Pyt. 36.  
Pkt 80. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z wbudowanym 1 portem USB z możliwością 
rozbudowy o kolejne 2 porty w razie realnej potrzeby? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor opisany w pytaniu. 
Pyt. 37. 
Pkt 88 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie technologii pomiaru SpO2 PHILIPS FAST o 
następujących parametrach: 
- zakres pomiarowy SPO2: 0-100% 
- dokładność pomiaru SpO2: +/-2% w zakresie 70-100% 
- zakres pomiaru tętna: 30-300 /min 
- dokładność pomiaru tętna: +/-2% lub 1/min w pełnym zakresie? 
Są to najwyższe dostępne na rynku wartości zakresów pomiarowych i dokładności. 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza technologię opisaną w pytaniu. 
Pyt. 38. 
Pkt 92-96 
Czy Zamawiający dopuści następujące wyposażenie w moduły / funkcje pomiarowe EKG, SpO2, 
NIBP, NMT, oddech, temperatura (1 kanał), IBP (1 kanał)?  
Oferowany kardiomonitor będzie miał możliwość rozbudowy o inne moduły, w tym: BIS, CO2, 
monitorowanie stężenia gazów anestetycznych, monitorowanie rzutu serca PiCCO, dodatkowe 
kanały IBP i temperatury i inne. 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor opisany w pytaniu. 

Pyt. 39. 

Dot. warunków udziału w postępowaniu pakiet 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie min. 1 dostawy histeroskopu ale o wartości co 
najmniej 53 000 zł brutto? 
Odp.  
Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 warunek o wykazaniu min.1 dostawy o wartości co 
najmniej 53 000 zł brutto. 
Pyt. 40. 
 Dot. pakietu  3 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania optyk fabrycznie nowych tj. 
nieregenerowanych, nie pochodzących z elementów odzyskanych w reprocesowaniu? 
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Odp. 
Tak, Zamawiający wymaga, aby  wszystkie urządzenia i ich wyposażenie były fabrycznie nowe. 
Pyt. 41. 
 Dot. pakietu  3 Prosimy o dopuszczenie w pkt. 2. uniwersalnej optyk histeroskopowych 3mm do 
płaszczy histeroskopowych o różnych średnicach (np. 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm - każdy z kanałem 
roboczym) oraz światłowodu o średnicy wiązki 2,8mm i długości 3m - kompatybilnych z 
posiadanymi przez Zamawiającego źródłami światła oraz oferowanymi płaszczami w pkt. 4. 
Odp. 
Zamawiający dopuszcza optykę opisaną w pytaniu. 
Pyt. 42. 
 Dot. pakietu  3 Prosimy o dopuszczenie w pkt. 3. światłowodu o średnicy wiązki 4,25mm zalecanej 
w przypadku optyki o średnicy 10mm. 
Odp. 
Zamawiający dopuszcza światłowody opisane w pytaniu. 
Pyt. 43. 
Dot. pakietu  3 Prosimy o możliwość zaoferowania w pkt. 4. płaszczy o średnicy całkowitej 
histeroskopu 5,5mm, o ciągłym przepływie (kanał doprowadzenia i odprowadzenia medium)  
i konstrukcji jednoczęściowej, łączonego z optyką na zasadzie kliknięcia (zatrzasku). Płaszcz jest 
kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego narzędziami o śr. 5Fr. oraz systemem ssąco-
płuczącym co zostało potwierdzone podczas prezentacji. 
Odp. 
Zamawiający dopuszcza płaszcze opisane w pytaniu. 
Pyt. 44. 

Dot. pakietu  3 Czy w związku z zależnością pomiędzy średnicą optyki a jej podatnością na 
uszkodzenia mechaniczne Zamawiający zmieni wymaganie dot. Średnicy optyki histeroskopowej 
na średnicę 3mm oraz  średnicy płaszcza jednoczęściowego na 5,5mm  
(z kanałem roboczym 5Fr. Dostosowanym do narzędzi posiadanych przez Szpital)?  

Odp. 
Zamawiający dopuszcza optykę histeroskopową i płaszcz opisane w pytaniu. 
Pyt. 45. 
 Dot. warunków udziału w postępowaniu pakiet 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie min. 1 dostawy sprzętu medycznego  (optyki, 
płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, świałowodu) o wartości co najmniej 60 000 zł? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 warunek o wykazaniu min. 1 dostawy sprzętu 
medycznego takiego jak: optyka, płaszcz wewnętrzny i zewnętrzny, światłowody o wartości co 
najmniej 60 000 zł brutto. 
Pyt. 46. 
Dot. zapisów SIWZ i projektu umowa par. 5 ust. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu reakcji serwisu oraz dostawy urządzenia 
zastępczego w dni robocze? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. 47. 
Dot. zapisów SIWZ i projektu umowa par. 5 ust. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godz. w dni robocze? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. 48. 
 Dot. zapisów SIWZ i projektu umowa par. 5 ust. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie czasu dostępności serwisu pogwarancyjnego i 
części zamiennych  na 8 letni okres? 
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Odp. 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt.49. 
Dot. zapisów SIWZ i projektu umowa par. 8 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 10%? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis SIWZ. 

Pyt.50. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny o całkowitej 

szerokości leża oraz tapicerki wynoszącej 650mm? Jest to parametr korzystniejszy zapewniający 

większy komfort pacjentkom o większych gabarytach. 

Odp. 

Tak, Zamawiający dopuszcza fotel opisany w pytaniu. 

Pyt. 51. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny z elektryczną 

regulacją wysokości siedziska w zakresie od 67 do 97cm? Jest to wysokość optymalnie 

dostosowana dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego. 

Poza tym elektryczna regulacja jest rozwiązaniem ułatwiającym pracę operatorom.  

Odp. 

Zamawiający dopuszcza regulację wysokości siedziska  w zakresie od 67 do 97 cm. Zamawiający 

nie dopuszcza regulacji elektrycznej. 

Pyt. 52. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny z regulacją 

segmentu siedziska w zakresie od -10 do +10o? Jest to wartość optymalnie dostosowana dla 

zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego. 

Odp. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu. 

Pyt.53. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny z możliwością 

regulacji pozycji anty-Trendelenburga do -10o i pozycji Trendelenburga do +10o? Jest to zakres 

wystarczający do uzyskania bezpiecznej pozycji pacjenta. 

Odp. 

Zmawiający dopuszcza możliwością regulacji pozycji anty-Trendelenburga do -10o . Zamawiający 

nie dopuszcza regulacji pozycji Trendelenburga do +10o. 

Pyt. 54. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego całość 

konstrukcji wykonana jest z profili stalowych lakierowanych proszkowo bez obudowy z tworzywa 

ABS w części siedzeniowej i na podstawie?  

Odp. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu. 

Pyt. 55. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny wyposażony w 

stopki bez możliwości poziomowania?  

Odp. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza fotela opisanego w pytaniu. 

CZĘŚĆ 5.  

Szafka anestezjologiczna sztuk 1 
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Pyt.56.  

Czy Zamawiający dopuści wózek z odbojnikami zamontowanymi na narożnikach szafki? Takie 
rozwiązanie bardzo dobrze chroni wózek przed ewentualnymi uszkodzeniami.  

Odp. 

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu. 

Pyt. 57. 

Czy Zamawiający dopuści wózek o następujących wymiarach szafki: 

600x500 mm?  Wysokość zgodnie z SIWZ 

Odp. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu. 

Pyt. 58. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem o wymiarach 597x497 mm? 

Odp. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu. 

Stolik typu MAYO sztuk 2 

Pyt. 59. 

Czy Zamawiający wymaga, aby stolik posiadał łatwo zdejmowany blat, umożliwiający dokładną 
dezynfekcję (demontaż jednym ruchem dźwigni)? 

Odp. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu. 

Pyt. 60. 

Czy Zamawiający w punkcie 4 ma na myśli maksymalne obciążenie 15 kg przy równomiernym 
rozłożeniu ciężaru? 

Odp. 

Zamawiający wymaga obciążenia 15 kg bez względu na rodzaj rozłożenia ciężaru. 

Stolik opatrunkowy sztuk 1 

Pyt. 61. 

Czy Zamawiający dopuści wózek o następujących wymiarach szafki: 

600x500 mm? Wysokość zgodnie z SIWZ. 

Odp. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu. 

Pyt.62. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem o wymiarach 597x497 mm? 

Odp. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza wózka opisanego w pytaniu. 

Pyt. 63. 

Czy Zamawiający dopuści wózek z odbojnikami zamontowanymi na narożnikach szafki? Takie 
rozwiązanie bardzo dobrze chroni wózek przed ewentualnymi uszkodzeniami.  

Odp. 

Tak, Zamawiający dopuszcza wózek opisany w pytaniu. 

 

Pyt. 64. 
SIWZ  IV. Termin i warunki wykonania zamówienia. 

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić zapis: 
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„Termin realizacji zamówienie będzie liczony od daty wyboru Kolorystyki przez Zamawiającego.” 
Taki zapis zagwarantuje Wykonawcy 4 tygodniowy termin realizacji (w przypadku oczekiwania na 
kolorystykę termin ten byłby krótszy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy). 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Część III histeroskop z wyposażeniem 
Pyt. 65. 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia podpisania 
umowy? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. 66. 
Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym z 24 h do 48 h. Czas ten jest 
optymalny pod względem planowania serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym 
poziomie. 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Podtrzymuje zapis SIWZ. 

 

Pakiet 2 pozycja 12 Respirator stacjonarny do załącznika 2-2 parametrów techniczno- użytkowych  
Pyt. 68. 
Pkt. 12 
Czy Zamawiający określając wymóg dotyczący  posiadania oddechu na dwóch poziomach ciśnień 
w trybie Bilevel, DuoPAP, BiPAP miał na myśli także wspieranie oddechu własnego pacjenta 
określonym ciśnieniem wsparcia na obu poziomach ciśnień tego trybu? Funkcja ta wspiera 
pacjenta w podejmowaniu prób w zależności od potrzeb i stanu klinicznego pacjenta.  
Odp. 
Zamawiający dopuszcza respirator opisany w pytaniu. 
Pyt. 69. 
 Pkt. 62 
Czy Zamawiający określając wymóg posiadania alarmu bezdechu z automatycznym załączaniem 
trybu wentylacji rezerwowej miał na myśli aby tryb wentylacji rezerwowej był konfigurowalny 
zgodnie potrzebami operatora spośród trybów między innymi VCV, PCV, PRVC, Bilevel, oraz 
posiadał  regulowane stężenie tlenu podawane pacjentowi podczas załączania trybu wentylacji 
rezerwowej?  
Odp. 
Zamawiający dopuszcza respirator opisany w pytaniu. 
Pyt. 70. 
 Pkt. 65 
Czy Zamawiający miał na myśli nebulizator  do wziewnego podawania leków z możliwością 
ustawienia parametrów nebulizacji na ekranie respiratora nie wymagający do napędu  
zewnętrznego przepływu gazów?    
Odp. 
Zamawiający dopuszcza respirator opisany w pytaniu. 
 
Dotyczy: zapisy SIWZ, rozdział VII pkt. 18 i 19 
Pyt. 71. 
Wnosimy o usunięcie wymogu dołączenia do oferty zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu  
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wymogu 
sprzecznego z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu wymienionego w pytaniu. 
 
Dotyczy: wzór umowy, załącznik 3 do SIWZ 
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Pyt. 72. 
Ad §5 ust. 3 
Prosimy o dodanie zastrzeżenia 

Postanowienia ustępów niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do części eksploatacyjnych, 
akcesoriów oraz materiałów zużywalnych (jedno i wielorazowych). Zamawiający będzie nabywał je 
sukcesywnie na własny koszt. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni jednak 
dostępność nabywanych każdorazowo przez Zamawiającego na własny koszt, części 
eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych stosowanych do urządzeń będących 
przedmiotem zamówienia. 

Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w ogólnych warunkach umowy. Podtrzymuje zapis 
SIWZ. 
Pyt. 73. 
Ad§ 5 ust. 5 
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: 

 W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub 
podzespołu urządzenia lub elementu wyposażenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
wymiany  tego podzespołu urządzenia lub elementu wyposażenia na nowe, wolne od wad. W 
takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w ogólnych warunkach umowy. Podtrzymuje zapis 
SIWZ. 
Pyt. 74. 
Ad § 5 ust. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w 
przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?  
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w ogólnych warunkach umowy. Podtrzymuje zapis 
SIWZ. 
Pyt. 75. 
Ad § 8 ust. 1 
Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że kara umowna za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej 
nie będzie naliczana, jeśli Wykonawca zapewni aparat zastępczy na czas naprawy.  
Odp. 
Zamawiający wprowadza zapis w ogólnych warunkach umowy: W przypadku jeżeli Wykonawca 
zapewni aparat zastępczy na czas naprawy, kara umowna za zwłokę w wykonaniu naprawy 
gwarancyjnej nie będzie naliczana. 
Pyt. 76. 
Ad § 8  ust. 3 
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: 
W przypadku nie wykonania w terminie przez Wykonawcę jego zobowiązań dotyczących naprawy, 
remontu, wymiany, przeglądu urządzeń, Zamawiający ma również prawo do zlecenia wykonania 
tych prac innemu podmiotowi, posiadającemu autoryzację serwisową producenta urządzenia, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Odp. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w ogólnych warunkach umowy. Podtrzymuje zapis 
SIWZ. 

Pyt. 77. 
Ad § 9 
Prosimy o dopisanie następującego zastrzeżenia: 
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Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania 
Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody  
na cesję wierzytelności 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w ogólnych warunkach umowy. Podtrzymuje zapis 
SIWZ. 
 
Część 3 Histeroskop z wyposażeniem 

Pyt. 78. 

Czy Zamawiający dopuści opis jak poniżej: 
 

Lp. Opis minimalnych wymaganych parametrów 

1.  
Histeroskop diagnostyczno operacyjny z kanałem 
roboczym, składający się z:  optyki, płaszcza 
wewnętrznego i zewnętrznego, światłowodów. 

2. 

1 komplet; 
optyka 30o, średnica 2,7 mm, dł. 30,2 cm 
autoklawowalna, kanał instalacyjny 5 Fr – 5 sztuk; 
Światłowód średnica 3,5 mm, dł. 240 cm – sztuk 5. 

3. 

1 komplet: 
optyka 30o, średnica 10 mm, dł. 30,5 cm 
autoklawowalna – 5 sztuk; 
Światłowód średnica 3,5 mm, dł. 300 cm – sztuk 5. 

4. 

1 komplet: 
Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny rozmiar 4,0 
mm,  kanał instalacyjny 5 Fr – 5 sztuk; 
Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny rozmiar 4,0 
mm  - 5 sztuk. 

5. Okres gwarancji 24 miesiące 

 

Odp. 

Pkt. 2. Zamawiający nie dopuszcza optyk o długości 30,2 cm opisanych w pytaniu w pkt. 2. 

Pkt. 3. Tak, Zamawiający dopuszcza optykę i światłowód opisany w pytaniu w pkt. 3. 

Pkt. 4. Nie, Zamawiający nie dopuszcza kompletu płaszczy opisanego w pytaniu w pkt. 4. 

Zamawiający zwraca się z prośbą do wykonawców składających ofertę na część 1 zamówienia – 

aparat do znieczulenia, aby przy tworzeniu formularza asortymentowo cenowego, aparat i 

kardiomonitor był rozpisany w oddzielnych pozycjach. 
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