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Dot.:  Przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku 
Operacyjnego i aparatów USG, nr postępowania 15/2016. 

 

 Uprzejmie zawiadamiamy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące  pytania  dotyczące 
SIWZ  na   dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego i aparatów USG, nr 
postępowania 15/2016. 

Zamawiający udzielił na te pytania następujących odpowiedzi. 
 
Pyt. 1. 
Właściwości techniczno-użytkowe dla urządzeń objętych 15 częścią zamówienia 
pkt. 1  
Przedłużka do koagulacji szt.4 
Czy Zamawiający dopuści przedłużenie  elektrod wielorazowego użytku o dł. 9- 10 cm, pozostałe 
parametry zgodne z SIWZ ? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 2 
Pkt.2  
Uchwyt do diatermii firmy ERBE wielorazowy 
Czy Zamawiający wymaga uchwytu elektrod monopolarnych  o śr. trzpienia 4 mm z przyciskami 
kołyskowymi i kablem o dł. min. 4-5m analogicznych jak w opisie 2 części zamówienia  pkt. 34? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 3 
Pkt.3  
Końcówka do koagulacji wielorazowa 
Czy przez opis „ końcówka do koagulacji wielorazowa” Zamawiający rozumie  elektrody 
monopolarne nożowe proste  z ostrzem o szerokości  3,2-3,4 x 22-25 mm, czy nożowe proste z 
ostrzem o szerokości 1,5-1,7 x 15-18 mm analogicznych jak w opisie 2 części zamówienia  pkt 35 i 
36 ??  
Odp.  
Zamawiający ma na myśli   elektrody monopolarne nożowe proste  z ostrzem o szerokości  3,2-3,4 
x 22-25 mm. 
 
Pyt. 4  
Pytania do części nr 3 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o poniższych parametrach:  
- Szerokość całkowita wózka 83 cm 
- Powierzchnia leża: 65 – 191 cm 
- Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga +/- 120 
- Barierki boczne opuszczane jednym ruchem ręki przy użyciu dwóch rąk 
Pozostałe paramenty bez zmian.  
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
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Część nr 3 
Pyt. 5 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o szerokości całkowitej 730 mm? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 6 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z leżem o wymiarach 573 x 1950 mm? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 7 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie 
600 – 900 mm? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 8 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z barierkami bocznymi o długości 100 
cm? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 9 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z Trendelenburgiem 20° i anty-
Trendelenburgiem 12°? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 10 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych o konstrukcji opartej na mechanizmie 
zbliżonym do pantografu? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 11 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z kołami o średnicy 150 mm? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 12 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z centralną blokadą kół, gdzie jedno 
koło posiada blokadę kierunkową? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 13 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z dźwigniami do blokady kół 
znajdującymi się przy kołach? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 14 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych wyposażony w materac o 
właściwościach trudnopalnych zamiast niepalnych całkowicie? 

     Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 15 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z materacem o grubości 6 cm? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 16 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie 
650 – 950 mm? 
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Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 17 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych objęty gwarancją 24 miesięczną? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 

Pyt. 18 
Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia (Pakiet nr 2 i 8)?  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Dotyczy: Część 3 – Wózek do przewożenia chorych leżących – 1 szt.  
Pyt. 19 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących, posiadający powierzchnię 
leża 70 cm x 197 cm?   

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 20 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących, posiadający wysokość 
minimalna leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny materaca 68,5 cm? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 21 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących, posiadający pedał nożny do 
hydraulicznej regulacji wysokości bez użycia rąk znajdujący się od strony szczytu nóg pacjenta?  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 22 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących, posiadający osłony boczne o 
wymiarze 52 cm x 120 cm? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 23 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących, posiadający blokadę koła 
kierunkową ułatwiająca pokonywanie zakrętów? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 24 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących, posiadający centralną 
blokadę wszystkich kół jednocześnie uruchamianą jedną dźwignią zlokalizowaną obustronnie od 
strony nóg pacjenta?  

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 25 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia chorych leżących, posiadający bezpieczne 
obciążenie robocze 200 kg? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Dotyczy: Cześć 13 – Stolik anestezjologiczny – 4 szt.  
Pyt. 26 
Czy Zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny posiadający wymiary zewnętrzne: wysokość 
100 cm, głębokość 61 cm, szerokość 91 cm? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
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Pyt. 27   
Czy Zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny wyposażony w cztery szuflady o wysokości 100 
mm i jedną szufladę o wysokości 200 mm? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 28 
Czy Zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny wyposażony w trzy szuflady o wysokości 100 
mm i dwie szuflady o wysokości 150 mm? 
   Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 29 
Czy Zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny posiadający układ jezdny wysoce mobilny: 4 
koła jezdne, w tym 2 z blokadą, o średnicy 125 mm, z elastycznym, niebrudzącym podłóg 
bieżnikiem, rozmieszczone w odległościach zapewniających prawidłową zwrotność wózka (w 
prostokącie)? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 30 
Czy Zamawiający dopuści stolik anestezjologiczny posiadający odboje w narożnikach chroniące 
wózek i ściany przed uszkodzeniami?  

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Dotyczy: Cześć 13 – Stolik do znieczuleń – 1 szt.  
Pyt. 31 
Czy Zamawiający dopuści stolik do znieczuleń wg poniższego opisu? 

 Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z tworzywa poliuretanowego 
charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, odpornego na zadrapania, 
uszkodzenia mechaniczne, promienie UV i środki dezynfekcyjne 

 Wymiary zewnętrzne wózka 
- wysokość 100 cm 
- głębokość 61 cm 
- szerokość 91 cm  

 Wózek wyposażony w trzy szuflady 
- górna o wysokości 100 mm 
- środkowa o wysokości 150 mm 
- dolna o wysokości 150 mm 
- oraz dodatkowa wnęka/półka o wysokości 200 mm 

 Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w firmie bez elementów łączenia, bez miejsc 
narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji 

 Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą, o średnicy 125 mm, z 
elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone w odległościach 
zapewniających prawidłową zwrotność wózka (w prostokącie) 

 Wyposażenie podstawowe wózka: 
- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów 
- regulowane przegrody w każdej szufladzie 

 Kolorystyka wózka do wyboru  
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Dotyczy: Cześć 13 – Stolik narzędziowy – 2 szt.  
Pyt. 32 
Czy Zamawiający dopuści stolik narzędziowy wykonany ze stali kwasoodpornej? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
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Pyt. 33 
Czy Zamawiający dopuści stolik narzędziowy posiadający podstawę w kształcie litery T z trzema 
pojedynczymi kółkami fi 100 mm? 
      Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 34 
Czy Zamawiający dopuści stolik narzędziowy o wymiarach 800 x 500 x 960-1330 mm?  

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

 
Dotyczy: Cześć 13 – Łaźnia – stojak z podgrzewaną misą – 1 szt.  
Pyt. 35 
Czy Zamawiający dopuści łaźnię – stojak z podgrzewaną misą, posiadający regulację wysokości w 
zakresie 950 – 1350 mm za pomocą hydraulicznej pompy nożnej?    
   Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

 
Dotyczy: Cześć 13 – Stojak podwójny z miską na odpady – 2 szt.  
Pyt. 36 
Czy Zamawiający dopuści stojak podwójny z miską na odpady, wykonany ze stali kwasoodpornej?  
  Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 37 
Czy Zamawiający dopuści stojak podwójny z miską na odpady, posiadający wymiary 600 x 600 x 
840 mm?  
  Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 38  

   Dotyczy pakietu 3. Pkt. 1. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych o  
długości całkowitej 1960mm? 
Odp.  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 39  

      Dotyczy pakietu 3. Pkt. 2. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych o  
szerokości całkowitej 660mm? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 40  
Dotyczy pakietu 3. Pkt. 3. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z  
powierzchnią leża o wymiarach: 1930x610mm? 

    Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 41  

Dotyczy pakietu 3. Pkt. 4. i 5. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z  
hydrauliczną, kolumnową regulacją wysokości w zakresie od 660 do 960mm (uwzględniając materac)? 
Odp. 

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 42  

Dotyczy pakietu 3. Pkt. 7. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych,  
którego leże nie jest przezierne dla promieni RTG? 
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Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 43  

Dotyczy pakietu 3. Pkt. 8. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z  
barierkami bocznymi o 29cm wysokości i 109cm długości? 
Odp. 

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 44 

Dotyczy pakietu 3. Pkt. 11. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych,                        
w którym pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwane są hydraulicznie w zakresie 

12o? 
Odp. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 45  

Dotyczy pakietu 3. Pkt. 13. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych  
wyposażony w 4 antystatyczne koła o średnicy 150mm? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 46  

Dotyczy pakietu 3. Pkt. 15. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z  
centralną blokadą kół, której dźwignie zlokalizowane są obustronnie od strony nóg pacjenta? 
Odp. 

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 47  

Dotyczy pakietu 3. Pkt. 16. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z  
bezpiecznym dopuszczalnym obciążeniem wynoszącym 200kg? 
Odp. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 48 
Dotyczy pakietu 3. Pkt. 18. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych z  
materacem o grubości 6cm? 
Odp. 

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Właściwości techniczno-użytkowe – Wózek do przewożenia chorych leżących – 1 sztuka. 
Pyt. 49 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o powierzchni leża (materaca) 67,5 cm x 192 
cm ?  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 50 
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wysokości maksymalnej leża mierzonej od 
podłoża do górnej powierzchni materaca równej 95 cm?  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 51 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z nożnym pedałem do hydraulicznej regulacji 
wysokości bez użycia rąk, z wyraźnym oznaczeniem regulowanej funkcji, dostępnym od strony nóg 
pacjenta?  

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
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Pyt. 52 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z osłonami bocznymi (barierkami bocznymi) o 
wysokości 33 cm i długości 115 cm?  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 53 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o zakresie regulacji pozycji Trendelenburga i 
anty-Trendelenburga od -150 do +150 ?  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 54 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z centralną blokadą wszystkich kół 
jednocześnie uruchamianą jedną z czterech dźwigni zlokalizowanych przy każdym kole? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 55  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o bezpiecznym obciążeniu równym 220 kg ?  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 56 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z materacem o grubości 6 cm?   
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Część 5. Aparat do znieczulania 
Pyt. 57 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z wbudowanym blatem o 
powierzchni 1635 cm2? 
Odp.  
Tak, Zamawiający dopuszcza  urządzenie  opisane  w pytaniu. 
Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 1 – Stół operacyjny, sztuk 2 

Pyt. 58 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pilotem bez przycisku zmiany 
orientacji ułożenia pacjenta? 
Odp.  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 59 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z dodatkowym panelem sterującym 
umieszczonym na podstawie? 
Odp.  
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 60 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości (z materacem) w 
zakresie od 790 do 1210mm?  
Odp.  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 61 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłu bocznego w 
zakresie +/- 30˚? 
Odp.  
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 62 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłu Trendelenburga i 
anty-Trendelenburga w zakresie +/- 35˚? 
Odp.  
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
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Pyt. 63 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z podnóżkami blokowanymi za pomocą 
wygodnych pokręteł? 
Odp.  
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 64 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z wypiętrzeniem klatki piersiowej 
wynoszącym 90mm? 
Odp.  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 65 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z materacami bez domieszki 
aktywnego srebra? 
Odp.  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 66 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o masie 300kg? 
Odp.  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 13 – Stolik anestezjologiczny, sztuk 4 

Pyt. 67 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik anestezjologiczny, którego konstrukcja tj. 
szkielet, ściany boczne i tylna wykonane są w technologii dwuściennej z anodyzowanego 
aluminium (elementy trwale ze sobą złączone bez widocznych spawów, śrub, elementów 
klejonych) z wypełnieniem izolacyjnym o konstrukcji plastra miodu zapewniającej sztywność i 
wygłuszenie? 
Odp.  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 68 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik anestezjologiczny,  którego fronty szuflad 
wykończone są kolorowymi panelami z tworzywa HPL (4 kolory do wyboru – żółty, zielony, 
niebieski,  
czerwony)? 
Odp.  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 69 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik anestezjologiczny o głębokości 645mm? 
Odp.  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 70 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik anestezjologiczny wyposażony w 4 koła o 
średnicy 125mm, łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, nie zostawiające śladów oraz ciche, 
rozmieszczone na planie prostokąta (3 koła z blokadą, 1 antystatyczne)? 
Odp.  
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 13 - Stolik do znieczuleń, sztuk 1 

Pyt. 71 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do znieczuleń, którego konstrukcja tj. szkielet, 
ściany boczne i tylna wykonane są w technologii dwuściennej z anodyzowanego aluminium 
(elementy trwale ze sobą złączone bez widocznych spawów, śrub, elementów klejonych) z 
wypełnieniem izolacyjnym o konstrukcji plastra miodu zapewniającej sztywność i wygłuszenie? 
Odp.  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
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Pyt. 72 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do znieczuleń,  którego fronty szuflad 
wykończone są kolorowymi panelami z tworzywa HPL (4 kolory do wyboru – żółty, zielony, 
niebieski, czerwony) lub z aluminium (z możliwością wyboru koloru miejsca na etykiety)?  
Odp.  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 73 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do znieczuleń o wymiarach zewnętrznych: 

- wysokość: 940mm 

- głębokość: 645mm 

- szerokość: 635mm? 

Odp.  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 74 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do znieczuleń wyposażony w cztery szuflady o 
wymiarach: 

- górna o wysokości 105mm 

- dwie środkowe o wysokości 150mm 

- dolna o wysokości 210mm? 

Odp.  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 75 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do znieczuleń wyposażony w 4 koła o średnicy 
125mm, łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, nie zostawiające śladów oraz ciche, rozmieszczone 
na planie prostokąta (3 koła z blokadą, 1 antystatyczne)? 
Odp.  
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 13 – Stolik narzędziowy, sztuk 2 

Pyt. 76 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik narzędziowy wykonany ze stali kwasoodpornej? 
Odp.  
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 77 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik narzędziowy wyposażony w 3 podwójne koła o 
średnicy 125mm – dwa koła z blokadą? 
Odp.  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
 
Pyt. 78 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik narzędziowy o wymiarach 
800x500x960/1330mm? 
Odp.  
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 13 – Taca sterylizacyjna, sztuk 20 

Pyt. 79 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tacę sterylizacyjną o wymiarach 480x250x50mm? 
Odp.  
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 80 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tacę sterylizacyjną o wymiarach 240x240x50mm? 
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Odp.  
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 13 – Łaźnia, sztuk 1 

Pyt. 81 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łaźnię z regulacją wysokości w zakresie od 950 do 
1350mm? 
Odp.  
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 82 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łaźnię z zasilaniem 230V/800W? 
Odp.  
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 13, stojak podwójny z miską na odpady, sztuk 2 

Pyt. 83 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak podwójny o wymiarach 600x600x840mm? 
Odp.  
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 84 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak podwójny wykonany ze stali kwasoodpornej?  
Odp.  
 Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Część 12 zadanie 1 - Histeroskop sztuk 4 – kompatybilny z wieżami firm: Wolf, Olympus, 
Storz 
Pyt. 85 
Czy zamawiający w części 12 zadaniu 1 punkcie 1 i 2 dopuści kompaktowy histeroskop 
diagnostyczno – operacyjny, autoklawowalny, z optyką zintegrowaną z płaszczem wewnętrznym o 
kącie patrzenia 30⁰ , średnicy 2,9 mm, z przesuwanym płaszczem zewnętrznym o średnicy 4,4 
mm, kanałem roboczym dla narzędzi 5 Fr. Histeroskop wyposażony w dwa niezależne kanały 
przepływu płynów oraz kraniki wymienne umożliwiające regulację przepływu odpływ/dopływ 
medium. Histeroskop umożliwia atraumatyczne dotarcie do jamy macicy przez kanał szyjki macicy 
w celu diagnostycznym (2,9 mm) a następnie w razie konieczności zsunięcie płaszcza 
zewnętrznego w celach zabiegowych (4,4 mm) 

Odp. 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 

Pyt. 86 
Czy zamawiający w części 12 zadaniu 1 punkcie 3 dopuści światłowód o średnicy wiązki 2,5 mm  o 
długości 3500 mm z wymiennymi końcówkami - adapterami ( możliwość uzupełnienia o końcówki 
współpracujące z różnymi źródłami światła). 

Odp. 

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Część 12 zadanie 2 – Resektoskop sztuk 1 – kompatybilny z wieżami firm: Wolf, Olympus, 
Storz 
Pyt. 87 
Czy zamawiający w części 12 zadaniu 2 punkcie 1 dopuści światłowód o średnicy 3,5 mm i 
długości 3 metry  dostosowany do oferowanego urządzenia. 

Odp. 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
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Pyt. 88 
Czy zamawiający w części 12 zadaniu 2 punkcie 2 dopuści optykę 4 mm o kącie patrzenia 30⁰  i 
długości roboczej 300 mm z tubą ochronną o długości 319 mm. 

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 89 
Czy zamawiający w części 12 zadaniu 2 punkcie 3 dopuści element pracujący pasywny do 
oferowanego resektoskopu z jednym, zamkniętym uchwytem dla palców prowadzących, 
zamkniętym ( obrotowym) dla kciuka, z przyłączem kabla od dołu 

Odp. 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 

Pyt. 90 
Czy zamawiający w części 12 zadaniu 2 punkcie 4 i 5 dopuści płaszcz wewnętrzny resektoskopu z 
izolacją ceramiczną, z obturatorem, z płaszczem zewnętrznym o średnicy 26 Fr. to jest 8,67 mm. 
Płaszcz zewnętrzny obrotowy, zatrzaskowy posiadający 2 zawory. 

Odp. 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 

Pyt. 91 
Czy zamawiający w części 12 zadaniu 2 punkcie 7,8 i 9 dopuści kontener do przechowywania i 
sterylizacji z pokrywą, z uchwytami silikonowymi przytrzymującymi optykę i elementy 
resektoskopu, z matą silikonową. 

Odp. 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 

Część 12 zadanie 3 – Cystoskop z oprzyrządowaniem sztuk 1 – kompatybilny z wieżami 
firm: Wolf, Olympus, Storz 
Pyt. 92 
Czy zamawiający w części 12 zadaniu 3 punkcie 1 dopuści cystoskop kompaktowy autolawowalny 
( optyka zintegrowana z płaszczem ), z optyką skośną 30 stopni, kanałem narzędziowym na 
wprost umożliwiającym wprowadzenie i manewrowanie narzędziami 7 Fr.  

Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 

Pyt. 93 
Czy zamawiający w części 12 zadaniu 3 punkcie 2 dopuści płaszcz zewnętrzny urządzenia o 
rozmiarze 17 Fr. i  długości roboczej 220 mm. Płaszcz wyposażony w dwa niezależne podłączenia 
przepływu płynów oraz kraniki wymienne umożliwiające regulację przepływu odpływ/dopływ 
medium 

Odp. 

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 94 
Czy zamawiający w części 12 zadaniu 3 punkcie 5 dopuści kleszczyki do usuwania ciał obcych typ 
aligator dwuczęściowe ( uchwyt i wkład ), rozmiar 7 Fr., długość robocza 40 cm dostosowane do 
oferowanego urządzenia. 

Odp. 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 
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Pyt. 95 
Czy zamawiający w części 12 zadaniu 3 punkcie 6 dopuści kleszczyki biopsyjne, łyżeczkowe, 
dwuczęściowe ( uchwyt i wkład ), rozmiar 7 Fr., długość robocza 40 cm dostosowane do 
oferowanego urządzenia. 

Odp. 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 

Pyt. 96 
Czy zamawiający w części 12 zadaniu 3 punkcie 7 dopuści igły – 2 sztuki, standardowe, giętkie, 
iniekcyjne o długości 50 cm dostosowane do oferowanego urządzenia. 

Odp. 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ 

Część 4 – Manipulator maciczny wielorazowy sztuk 1 
Pyt. 97 
Czy zamawiający w części 4 zamówienia punkcie 5 dopuści manipulator maciczny wyposażony w 
nasadki na szyjkę macicy, których budowa zabezpiecza przed nadmierną ucieczką gazu po 
przecięciu sklepień pochwy. 

Odp. 

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
część 8 - Aparat USG przyłóżkowy 
 
Pyt. 98 
Dot. Zał. Nr 2 do SIWZ, pkt. 4 i 5. 
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie ilości wymaganych kanałów przetwarzania, gdyż w punkcie 
4 Zamawiający wymaga 1024 kanałów, a w punkcie 5 wspomniana ilość to: 180000. Rozumiemy, 
że wymagana ilość to 180000? 
Odp. 
Wymagana minimalna ilość to 180000. 
Pyt. 99 
Dot. Zał. Nr 3 wzór Umowy – par. 5 pkt 7  
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie do 48 godzin w dni robocze czasu reakcji od zgłoszenia 
awarii. Okres 24-godzinny jest niewystarczający  ponieważ przy zgłoszeniu usterki w dniu 
przedświątecznym nie ma możliwości pobrania z magazynu odpowiedniej części i zdiagnozowania 
usterki. 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Część 5 zamówienia: Aparat do znieczulania- tabeli opis minimalnych wymaganych parametrów 
Pyt. 100 
Czy Zamawiający oczekuje kompatybilności oferowanych monitorów funkcji życiowych z 
posiadanymi m.in. na Bloku Operacyjnym i na Sali Pooperacyjnej monitorami i systemem 
centralnego monitorowania Philips IntelliVue? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 101 
Czy Zamawiający oczekuje kompatybilności modułów pomiarowych i akcesoriów monitora z 
posiadanymi na bloku monitorami Philips IntelliVue? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
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Pyt. 102 
 (pkt 76) Czy Zamawiający dopuści komunikację między modułami pomiarowymi a monitorem 
poprzez złącze galwaniczne? Technologia podczerwieni jest przestarzała i żaden z czołowych 
producentów monitorów (np. Philips, Draeger, GE) tego typu rozwiązania nie stosuje, między 
innymi ze względu na niską przepustowość i niestabilność. 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 103 
 (pkt 81) Czy Zamawiający dopuści monitory z pamięcią trendów graficznych i tabelarycznych 48 
godzin? Większa pojemność pamięci w warunkach sali operacyjnej nie znajduje uzasadnienia. 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 104 
 (pkt 82) Czy Zamawiający dopuści monitor z funkcją zapamiętywania fragmentów krzywych 
dynamicznych towarzyszących określonym zdarzeniom istotnym z klinicznego punktu widzenia 
(np. alarmom) zamiast zapamiętywania ciągłego krzywych dynamicznych? Przegląd typu „full 
disclosure” może być dostępny w centrali monitorującej gdzie użytkownik ma do dyspozycji 
również narzędzia do wygodnej nawigacji po zapisanych danych, natomiast na ekranie monitora 
przeglądanie tak dużej dużej ilości informacji byłoby kłopotliwe. 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 105 
 (pkt 86) Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji kalkulatora parametrów nerkowych za to z 
funkcją obliczeń utlenowania i wentylacji, które mają większe zastosowanie w anestezjologii? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Część 10 
Pyt. 106 
pkt 7. Prosimy o dopuszczenie materaca o wymiarach: 190 x 50 cm 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 107 
Pkt 10. Prosimy o dopuszczenie zakresu regulacji temperatury 30-40o C co 0,1o C 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 108 
Czy  Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pakiecie nr 3 wózka transportowego o 
następujących parametrach; 
 

1.Długość całkowita wózka 210cm  
2.Szerokość całkowita wózka z barierkami podniesionymi 81cm 
3.Szerokość całkowita wózka z barierkami opuszczonymi 67cm  
4.Długość całkowita barierek 120cm 
5.Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny materaca 62 cm 
6.Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny materaca 96cm 
7.Wysokość barierek powyżej powierzchni materaca 36cm  
8.Barierki boczne opuszczane jednym ruchem ręki 
9.Regulacja segmentu wezgłowia  
10.Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ( - 180 ) - (+ 180 ) 
11.Leże przeziernej dla promieni RTG na całej długości 
12.Ruchoma platforma pod leżem na całej jego długości zapewniająca kompatybilność z kasetami RTG oraz 
przesłonami rozproszeniowymi 
13.Konstrukcja wózka zapewniająca minimalny prześwit od podłogi 8.9 cm 
14.4 pojedyncze antystatyczne, kółka o średnicy min. 200 mm. 
15.Podwójny system blokowania wszystkich 4 kół ze zintegrowanymi metalowymi zębatkami 
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16.Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie  uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną od strony nóg 
i głowy 
17.Kolory zderzaków dostępne co w 5 różnych kolorach 
18.Pasy bezpieczeństwa 
19.Bezpieczne obciążenie robocze 317,5 kg 
20.Materac niepalny z wysokiej gęstości pianki 
21.Rozmiar materaca 66 cm x 190 cm 
22.Grubość materaca 7,5 cm 

Odp. 
Zamawiający nie dopuszcza wózka o szerokości całkowitej wózka z barierkami podniesionymi 
81cm i szerokości całkowitej wózka z barierkami opuszczonymi 67cm, prześwit od podłogi musi 
być na tyle duży, aby personel pchający wózek nie uderzał w niego stopami,   pozostałe parametry 
Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Pyt. 109 
Dotyczy: zapisy SIWZ, rozdział VII pkt. 18 
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. 
Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679)  jedynymi 
dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania 
są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy). W obecnym stanie prawnym fakt 
dokonania ww. zgłoszenia lub powiadomienia wyrobu medycznego w żaden sposób nie ma 
wpływu na możliwość funkcjonowania wyrobu w obrocie na terenie RP. Z tego tez powodu 
dokumenty te nie kwalifikują się jako wynikające z katalogu dokumentów wymienionych w 
rozporządzeniu „w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane”, a w szczególności z katalogu dokumentów 
wymienionych w §5 ww. rozporządzenia.  
Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. 110 
Dotyczy: wzór umowy, załącznik 3 do SIWZ 
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. 

Wykonawca w ramach umowy powinien się jedynie zobowiązać do zapewnienia w okresie 
obowiązywania gwarancji dostępności materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów, które 
Zamawiający będzie nabywał  sukcesywnie na własny koszt. 
Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pyt. 111 
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. 
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Obecny zapis dopuszcza żądanie Zamawiającego wymiany całego urządzenia w przypadku 
trzykrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu. Powszechna praktyka postępowania w 
przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie 
takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii. Wymiana całego urządzenia na 
nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody 
(wady podzespołu). 
Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pyt. 112 
Ad. § 5 ust. 7 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu reakcji serwisu na 48 godzin w dni robocze? 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w 
przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?  
Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie 
dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w 
cenie oferty 
Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pyt. 113 
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. 
W przypadku jeżeli Wykonawca  zapewni aparat zastępczy na czas naprawy, kara umowna za 
zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej nie będzie naliczana. 
Pyt. 114 
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. 
 
Forma tzw. wykonania zastępczego, którą Zamawiający przyjął jako sankcję w tym zapisie umowy 
wydaje się pośrednio naruszać przepisu ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez 
prowadzenie do wydawania środków publicznych przy pominięciu uregulowań w niej zawartych i 
obowiązków jakie nakłada na Zamawiającego w tym zakresie ustawodawca. Z tego też powodu 
powyższy zapis musi zostać przeformułowany, tym bardziej, że oprócz tej sankcji Zamawiającemu 
przysługuje kara umowna (płacona wprost zamawiającemu). Pozostawienie tego punktu bez zmian 
stanowiłoby pozostawienie możliwości Zamawiającemu nałożenia na Wykonawcę de facto 
podwójnej kary za to samo zawinienie Wykonawcy. 

 Należy również pamiętać, że ingerencja w sprzęt bez udziału autoryzowanego serwisu w sposób 
naturalny musi powodować utratę uprawnień gwarancyjnych, ponieważ żaden producent nie 
zapewni prawidłowego działania swego produktu nie mając pewności, czy jest on serwisowany w 
sposób właściwy. 

Odp. 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Część 5 zamówienia: Aparat do znieczulania 
Pyt. 115 
SIWZ, rozdział V oraz wzór umowy par. 5 ust. 7 – Czy Zamawiający dopuści gwarantowany 
czas przystąpienia do naprawy max. 48 godz.? 
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Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pyt. 116 
SIWZ, rozdział V oraz wzór umowy par. 5 ust. 7 - Czy Zamawiający uznaje za reakcję 
serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta  
z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną? 
Odp. 
Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą 
połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej. 
 Zamawiający nie uznaje naprawy poprzez rozmowę telefoniczną. 
Pyt. 117 
Wzór umowy, par. 8 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na 
rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary w przypadku odstąpienia od umowy 
wynosi 10%. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży 
poziomu. 
Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. 118 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 2: Czy 
Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z wbudowanym i dodatkowo 
rozkładanym blatem do pisania ? Wysuwany blat jest cechą charakterystyczną jednego 
producenta i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty. 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 119 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 10: Czy 
Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia  bez manometrów dotyczących 
ciśnienia butli rezerwowych na panelu przednim aparatu ? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu. 
Pyt. 120 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 19: Parametr ten 
jest charakterystyczny dla konkretnego producenta i został on wprowadzony w celu 
wyeliminowania wilgoci z aparatu.  Czy Zamawiający dopuści równie dobre rozwiązanie 
polegające na zapobieganiu powstawaniu wilgoci dzięki pochłaniaczowi zamocowanemu w 
najniższym punkcie aparatu oraz podgrzewany czujnik przepływu. 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 121 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 24: Czy 
Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z pochłaniaczem dwutlenku węgla o budowie 
przeziernej o pojemności 1370ml dla pochłaniacza wielorazowego i 1470ml dla pochłaniacza 
jednorazowego ? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 122 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 25: Czy 
Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez wizualizacji zastawek wdechowej i wydechowej 
w układzie okrężnym ? Urządzenie jest wyposażone w cyfrowo sterowane zastawki przepływu, co 
umożliwia wentylację wszystkich grup pacjentów od noworodków do osób dorosłych. 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu. 
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Pyt. 123 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 31: Czy 
Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez wentylacji w trybie SIMV ze wspomaganiem PS, 
natomiast z nowoczesną wentylacją w trybie SIMV ze wspomaganiem CV i PC ? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu. 
 
Pyt. 124 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 34: Czy 
Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z regulacją stosunku wdechu do wydechu w zakresie 
2:1 do 1:8 ? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu. 
 
Pyt. 125 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 48: Czy 
Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z możliwością zapisu oraz łatwego 
odczytu 12 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach ? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 126 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 63: Czy 
Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia z trendami graficznymi oraz 
tabelarycznymi dla TV, MV, PEEP, f i CO2 ? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 127 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 76: Czy 
Zamawiający kardiomonitor wyposażony w standardowe złącze elektroniczne do komunikacji z 
modułami ? Komunikacja poprzez złącze podczerwieni jest charakterystyczna dla jednego 
producenta i uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty. 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 128 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 78: Czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor wyświetlający 6 przebiegów dynamicznych ? Większa ilość 
przebiegów wyświetlanych na monitorze 12” sprawia, że wykresy stają się mniej czytelne. 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu. 
 
Pyt. 129 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 81: Czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami  24h ? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 130 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 82: Czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości zapamiętywania krzywych dynamicznych (full 
disclosure) ? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu. 
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Pyt. 131 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 84: Czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji obliczeń hemodynamicznych ? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

 
Pyt. 132 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 85: Czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji obliczania dawkowania leków ? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 133 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 86: Co 
Zamawiający dopuści poprzez funkcję obliczeń parametrów nerkowych ? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 134 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 89: Czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o moduł inwazyjnego pomiaru 
ciśnienia, inwazyjny pomiar rzutu minutowego, BIS oraz NMT  oraz małoinwazyjny pomiar rzutu 
serca oraz entropię i gazy oddechowe i anestetycznych ? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 135 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 91: Czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający pomiar częstości pracy serca w zakresie 30 – 
300 bpm ? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu. 
Pyt. 136 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 97:  Czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością ustawiania odstępów między pomiarami 
ciśnienia metodą nieinwazyjną w zakresie 1 – 240 minut ? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu. 
 
Pyt. 137 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 108: Czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor i aparat do znieczulenia objęty 24 miesięczną gwarancją ? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu. 
Pyt. 138 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 81: Czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami  72h ? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 139 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 89: Czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o moduł kapnografii, moduł entropii 
(równoważny z BIS) i gazów anestetycznych. 
Odp. 
Zamawiający wymaga, aby kapnografia stanowiła moduł aparatu,  zgodnie z wymaganiami SIWZ 
załącznik 2-5  
 
 
 



SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚWIĘTEJ RODZINY 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25 

 

 centrala: (22) 4502 200  NIP 5212935318 

 sekretariat, tel./fax.: (22) 4502 264 REGON 012045743 

 sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl KRS 0000080373 

 www.szpitalmadalinskiego.pl ING Bank Śląski S.A. 27 1050 1041 1000 0022 1162 1988 

Pyt. 140 
Załącznik nr 2-5 (wzór formularza właściwości techniczno-użytkowych), pkt. 97: Czy 
Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością ustawiania odstępów między pomiarami 
ciśnienia metodą nieinwazyjną w zakresie 1 – 120 minut ? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzenia opisanego w pytaniu. 
 

Zadanie nr 12, histeroskop szt. 4: 
Pyt. 141 
Prosimy o dopuszczenie w pkt. 1. histeroskopu kompaktowego z optyką skośną 12st. i polem 
widzenia 60st. co jest parametrem wystarczającym do wykonywania histeroskopii z użyciem 
narzędzi roboczych  
i uzyskaniem obrazu całej jamy macicy i ujść jajowodów.  
Dodatkowo taka konstrukcja histeroskopu kompaktowego umożliwia użycie zarówno narzędzi o 
rozm. 5Fr. 
jak i narzędzi 7Fr., a więc mocniejszych i trwalszych niż narzędzia 5Fr.  
Histeroskop umożliwia przy tym pracę w warunkach bez znieczulenia. 
Odp.   
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt.142 
 Prosimy o dopuszczenie w pkt. nr 2 histeroskopu kompaktowego w rozmiarze 4,5mm przy 
długości 187mmm, czyli średnicy mniejszej niż wymagana w opisie przedmiotu zamówienia, co ma 
dodatni wpływ na komfort pacjentki podczas badania. Pozostałe wymagania SIWZ, a więc istotne 
rozwiązania konstrukcyjne, w tym punkcie pozostają bez zmian.  
Odp.   
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt.143 
 Prosimy o dopuszczenie w pkt. 3. światłowodu o śr. wiązki 2,8mm - dopasowanej do rozmiaru 
oferowanego elementu optycznego.  
Odp.   
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt.144 
Prosimy o dopuszczenie dedykowanego kontenera plastikowego do sterylizacji i przechowywania. 
Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Zadanie 12, cystoskop szt. 1 
Pyt.145 
Prosimy o dopuszczenie w pkt. 1-4: 
Cystoskopu kompaktowego z optyką pod kątem 45°: kąt patrzenia 30°, pole widzenia 90st., obwód 
17 Fr.,  
długość robocza 225 mm, kanał roboczy 8.5/9 Fr., z kontenerem do sterylizacji.  
Odp.   
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt.146 
Prosimy o dopuszczenie w pkt.5 i 6 kleszczy rozbieralnych, o dł. rob. 330mm, rozm. 7Fr.  
(mocne, bez mechanizmu antyprzeciążeniowego w rękojeści),  
kompatybilnych z oferowanym cystoskopem, z możliwością obrotu całego narzędzia wokół osi. 
Odp.   
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt.147 
Prosimy o dopuszczenie w pkt. 7 igły w rozmiarze 7Fr., o długości kompatybilnej z oferowanym 
cystoskopem, 
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 z pominięciem pozostałych, nieistotnych z punktu widzenia zastosowania klinicznego parametrów 
w tym punkcie. 
Odp.   
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt.148 
Prosimy o dopuszczenie światłowodu o średnicy wiązki 2,8mm - dopasowanej do rozmiaru 
oferowanego elementu optycznego 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Dot. projektu umowy  
Pyt.149 
. Par. 5 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie „W razie trzykrotnej naprawy gwarancyjnej lub 
wymiany gwarancyjnej (…)”? 

Odp.   
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pyt.150 
Par. 5 ust. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas reakcji liczony był w dni robocze i wynosił 48 godzin w 
dni robocze? 

Odp.   
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pyt.151 
 Par. 5 ust. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu usunięcia uszkodzenia w dniach roboczych? 
Odp.   
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pyt.153 
 Par. 5 ust. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby sprzęt zastępczy dostarczany był dla napraw gwarancyjnych 
przekraczających 3 dni robocze? 

Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Część 1 stoły operacyjne 
Pyt.154 
Stół operacyjny – 2 szt.  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wypiętrzenia ławeczki 
nerkowej w sposób mechaniczny (mechanizmem korbowym)? Oferowane rozwiązanie jest łatwe w 
obsłudze oraz pozwala na precyzyjne ustawienie żądanej wysokości wypiętrzenia. 

Odp.   
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 

Pyt.155 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z alternatywnym napędem elektro-
hydraulicznym z niezależnym zasilaniem od układu podstawowego, posiadający identyczne 
funkcje jak uzyskiwane z pilota przewodowego obsługiwanego przez układ podstawowy? 

Odp.   
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt.156 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego długość wynosi 2050 mm? 

Odp.   
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Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt.157 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie 
od 530 do 1010 mm? Oferowany zakres jest korzystniejszy od wymaganego w SIWZ. 

Odp.   
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt.158 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców 
w zakresie od -30 stopni do +80 stopni? Oferowany zakres w niewielkim stopniu odbiega od 
wymaganego w SIWZ.  

Odp.   
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

 
Pyt.159 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłów bocznych blatu 
w zakresie +/- 25 stopni? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 160 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją przechyłu Trendelenburga 
oraz anty-Trendelenburga w zakresie 30 stopni? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 

Pyt. 161 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w podnóżki z możliwością 
rozchylania – blokowane za pomocą zacisków śrubowych – pokręteł? 
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 162 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu podgłówka 
ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 

Pyt. 163 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z ergonomiczną podstawą w kształcie 
prostokąta, umożliwiającą pełny dostęp do leżącego pacjenta? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 

 
Pyt. 164 
Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny posiadał elementy blatu wykonane ze stopu 
aluminium anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną? Aluminium anodowane 
jest również metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości 
antykorozyjnej obu metali. Przy zachowaniu tych samych właściwości antykorozyjnych jak stal 
nierdzewna blat z aluminium anodowanego jest lżejszy i bardziej sztywny, a przy odpowiedniej 
konstrukcji odlewów przenosi większe obciążenia.  

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 165 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w miękkie materace 
wykonane z pianki poliuretanowej spienionej pokryte materiałem antystatycznym? 

Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. 166 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w miękkie materace 
posiadające właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz przeciwodleżynowe, 
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poświadczone stosownym oświadczeniem producenta, jednak bez domieszki aktywnego srebra 
redukującego bakterie Ecoli i MRSA potwierdzone świadectwem z laboratorium? 

  Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 

Pyt. 167 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowana stół operacyjny, którego masa nie przekracza 280 kg? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 

Pyt. 168 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, którego konstrukcja umożliwia 
uzyskanie znacznego wychylenia blatu z pacjentem poza kolumnę przy wykorzystaniu przesuwu 
wzdłużnego oraz poprzez odwróconą konfigurację blatu na długości 1420 mm? 
         Odp. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
 
Pyt. 169 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pasem tułowia mocowanym na 
rzepy, bez klamer? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 

Pyt.170 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z pasem uda mocowanym na rzepy, 
bez klamer? 
Odp. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Część nr 3  
Wózek do przewożenia chorych leżących – 1 szt.  

 
Pyt.171 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych leżących posiadający 
leże o szerokości 600 mm? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt.172 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych leżących posiadający 
osłony boczne / barierki boczne o długości 125 cm? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

 
Pyt.173 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych leżących posiadający 
osłony boczne / barierki boczne o wysokości 29 cm? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt.174 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych leżących posiadający 
osłony boczne / barierki boczne posiadające zabezpieczenie przed przypadkowych opuszczeniem 
tym samym wymagające opuszczenia za pomocą dwóch ruchów tj. zwolnienia blokady oraz 
opuszczenia poręczy? Oferowane rozwiązanie zapewnia większe bezpieczeństwo od opisanego w 
SIWZ. 

Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

Pyt.175 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych leżących z 
możliwością uzyskania pozycji Trendelenburga w zakresie do 17 stopni? 

Odp. 
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Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt.176 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych leżących z 
możliwością uzyskania pozycji anty-Trendelenburga w zakresie do 16 stopni? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

 
Pyt.177 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych leżących posiadający 
układ jezdny z kołami bez właściwości antystatycznych? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Część 13  
Stolik anestezjologiczny – 4 sztuki 
Pyt.178 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik anestezjologiczny posiadający szkielet, blat 
górny i szuflady wraz z czołami wykonane z tworzywa polipropylenu, charakteryzującego się 
wysoką wytrzymałością i trwałością, odpornością na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, 
promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt.179 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik anestezjologiczny posiadający wysokość 96,9 
cm? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt.180 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik anestezjologiczny posiadający głębokość 59,5 
cm? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 

Pyt.181 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik anestezjologiczny posiadający pięć szuflad o 
wysokości 72 mm oraz dwie szuflady o wysokości 148 mm? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 

Pyt.182 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik anestezjologiczny posiadający układ jezdny 
wysoce mobilny posiadający 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą o średnicy 125 mm z elastycznym 
niebrudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone w podstawie na kształt prostokąta dla 
zachowania najwyższej jego stabilności? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt.183 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik anestezjologiczny posiadający w dolnej części 
przy podstawie wykonaną z tworzywa ABS osłonę pełniącą funkcję odbojów zamiast listew? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Stolik do znieczuleń – 1 szt. 
Pyt.184 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do znieczuleń posiadający szkielet, blat górny i 
szuflady wraz z czołami wykonane z tworzywa polipropylenu, charakteryzującego się wysoką 
wytrzymałością i trwałością, odpornością na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, 
promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne? 
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 Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

 
Pyt.185 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do znieczuleń posiadający wysokość 96,9 cm? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt.186 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do znieczuleń posiadający głębokość 59,5 cm? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
 

Pyt.187 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do znieczuleń posiadający szerokość 85 cm? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

 
Pyt.188 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do znieczuleń posiadający następujące wymiary 
szafki: wysokość 77,5 cm x głębokość 50 cm x szerokość 63 cm? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 

 
Pyt.189 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do znieczuleń posiadający pięć szuflad o 
wysokości 72 mm oraz dwie szuflady o wysokości 148 mm? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 

Pyt.190 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik do znieczuleń posiadający układ jezdny wysoce 
mobilny posiadający 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą o średnicy 125 mm z elastycznym 
niebrudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone w podstawie na kształt prostokąta dla 
zachowania najwyższej jego stabilności? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 

Stolik narzędziowy – 2 szt.  
Pyt.191 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu Mayo wyposażony w koła o średnicy 50 
mm? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

 
Pyt.192 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik typu Mayo o następujących wymiarach: długość 
750 mm x szerokość 500 mm x wysokość regulowana w zakresie od 920 do 1370 mm? 
      Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Łaźnia – szt. 1 
Pyt. 193 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak z podgrzewaną misą z regulacją wysokości w 
zakresie od 950 do 1350 mm? 
          Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Stojak podwójny z miską na odpady – szt. 2  
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Pyt. 194 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak posiadający wymiary całkowite: 550 x 550 x 890 
mm? 
  Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Część 1 zamówienia- Stół operacyjny szt .2 
Pyt. 195 
Czy Zamawiający wymaga mocowania segmentów blatu stołów operacyjnych za pomocą 
szybkozłączek opartych na połączeniu sworzniowo/gniazdowym bez pokręteł? Takie rozwiązanie 
w znaczący sposób ułatwi obsługę 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

Pyt. 196 
Czy Zamawiający wymaga blokowania stołu do podłogi za pomocą stópek sterowanych 
automatycznie z pilota? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

 
Pyt. 197 
Czy Zamawiający oczekuje, aby odległość pomiędzy segmentami blatu stołów (płaskimi 
powierzchniami materacy) była nie większa niż 60 mm (z wyjątkiem wycięcia urologicznego)? 
Takie rozwiązanie zapewni większy komfort pacjenta i zapobiegnie jego zapadaniu pomiędzy 
segmenty materaca. 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 198 
Czy Zamawiający w segmencie siedziska oczekuje wycięcia urologicznego? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 199 
Czy Zamawiający dopuści wymóg przesuwu wzdłużnego stołów sterowanego elektrohydraulicznie 
(za pomocą pilota) wynoszącego min. 400 mm, co jest parametrem korzystniejszym i w znaczący 
sposób ułatwi obsługę stołów i ułożenie pacjenta? 

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 

 
Część 13 zamówienia – 5 Łaźnia szt. 1 
Pyt, 200 
Czy Zamawiający oczekuje w łaźni misy o pojemności 3l czy 6l? 

Odp. 
Zamawiający wymaga misy o pojemności 6 l. 

Pyt.  200-a 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regulację wysokości łaźni w zakresie 
1140/1280? 

Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 

 
Część 13 zamówienia  
Pyt. 201 
Czy Zamawiający w części 13 wyrazi zgodę na wyodrębnienie  poz. 1, 2 do osobnej części 
zamówienia? Podział taki jest korzystniejszy dla Zamawiającego. Rozwiązanie takie umożliwi 
udział większej liczbie oferentów, a co za tym idzie zwiększy konkurencyjność oferty. 
Odp. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
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Części 1 - Stół operacyjny sztuk 2. 
Pyt. 202 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z pilotem wyposażonym w jeden wskaźnik 
diodowy informujący o konieczności ładowania baterii oraz z dwoma przyciskami zmiany orientacji 
ułożenia pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków? Oferowany stół 
posiada pilot z wyświetlaczem LCD, na którym m.in. wyświetlany jest procentowany stan 
naładowania baterii (od 0 do 100%) – jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego.  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 203 
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z dodatkowym panelem sterującym 
umieszczonym z boku kolumny, z funkcjami takimi jak na pilocie, z jednym wskaźnikiem diodowym 
naładowania baterii - dioda świeci na zielono – bateria naładowana, dioda świeci na czerwono – 
konieczność ładowania baterii ? Panel boczny posiada dwa przyciski zmiany orientacji ułożenia 
pacjenta w zależności od zamontowania podgłówka i podnóżków  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 204 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o długości z blatem równej 2035 mm ?  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 205 
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o zakresie regulacji wysokości (z materacem) 740 
– 1140 mm ?  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 206 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z podnóżkami z możliwością rozchylania o kąt 
1800, blokowanymi przy pomocy pokręteł?  
Odp. 

Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 207 
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o doskonałych własnościach jezdnych dzięki 4 
kołom jezdnym (o średnicy 125 mm,) zamontowanych w podstawie w kształcie prostokąta? Koła 
nie są zabudowane w podstawie – są widoczne.  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 208 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z systemem blokowania kół jezdnych w postaci 
centralnej blokady kół uruchamianej i zwalnianej za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej w 
podstawie stołu? Pragniemy zauważyć, że takie rozwiązanie również gwarantuje pewne 
blokowanie stołu.  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 209 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z miękkimi materacami, bezszwowymi, 
wykonanymi z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowanymi od blatu stołu, z domieszką 
aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA, bez świadectwa z laboratorium 
badawczego?  
Odp. 
Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, że materac wykonany jest z 
domieszką  aktywnego srebra redukującego bakterie Ecoli i MRSA. 
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Pyt. 210 
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z możliwością wykonywania zdjęć RTG przy 
pomocy tacy umieszczanej w prowadnicach zamontowanych w segmentach: podgłówka, oparcia 
pleców i lędźwiowym?  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 211 
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z możliwością uzyskania znacznego wychylenia 
blatu od kolumny, wynoszącego 1350 mm ?  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 212 
 Czy Zamawiający wymaga, co ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz ergonomię pracy 
personelu wydaje się oczywiste, aby zaoferowany stół posiadał funkcję przesuwu wzdłużnego 
blatu realizowaną elektrycznie i sterowaną z pilota przewodowego oraz z panelu na kolumnie?  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 213 
 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w podpórki ręki bez przegubu 
kulowego? Oferowana podpórka posiada możliwość regulacji wysokości oraz nachylenia kątowego 
w płaszczyźnie poziomej.  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Dotyczy Pakietu nr 1 
Pyt. 214 

Dotyczy punktu nr 2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny w którym wypiętrzenie 
nerkowe realizowane jest za pomocą łamania stołu operacyjnego pomiędzy płyta plecową a 
segmentem głównym blatu a nie wysuwanej ławeczki nerkowej? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 215 

Dotyczy punktu nr 3 
Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy stół operacyjny wyposażony 
panel awaryjnego sterowania umieszczony z boku kolumny posiadający te same funkcje co pilot 
kablowy bez zerowania jednym przyciskiem? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 216 

Dotyczy punktu nr 5 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny w nie wyposażony w 
alternatywny napęd hydrauliczny? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
Pyt. 217 

Dotyczy punktu nr 10 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z regulacja wysokości w 
zakresie 600-950mm? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
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Pyt. 218 

Dotyczy punktu nr 11 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z regulowana płytą 
oparcia pleców w zakresie  -40ᵒ do 70ᵒ? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 219 

Dotyczy punktu nr 13 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z regulacja przechyłów 
bocznych w zakresie +/- 15ᵒ? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
 
Pyt. 220 

Dotyczy punktu nr 14 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z regulacja przechyłu 
wzdłużnego w zakresie +/- 25ᵒ? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
 
Pyt. 221 

Dotyczy punktu nr 15 
Czy Zamawiający dopuci do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z zakresem regulacji 
kątowej podnóżków od 0ᵒ do - 90ᵒ? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
 
Pyt. 222 

Dotyczy punktu nr 16 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z możliwością 
rozchylenia podnóżków o 120ᵒ blokowane hamulcem śrubowym? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
 
Pyt. 223 

Dotyczy punktu nr 18 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z mechaniczną 
regulacją podgłówka? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 224 

Dotyczy punktu nr 19 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowany wysokiej klasy stół operacyjny z podstawą w kształcie 
prostokąta z zaokrąglonymi krawędziami, z przewężeniami po bokach podstawy oraz od przodu i 
od tyłu podstawy ułatwiającymi dostęp operatora do pacjenta? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
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Pyt. 225 

Dotyczy punktu nr 20 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny z blokowanymi 4 kołami 
– blokada za pomocą pedału nożnego? 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 226 

Dotyczy punktu nr 21 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny którego konstrukcja 
wykonana jest ze stali nierdzewnej, a obudowa podstawy i górna osłona kolumny wykonane są z 
kompozytu włókna szklanego? 
Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt. 227 

Dotyczy punktu nr 22 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny wyposażony w 
materace dwurdzeniowe o grubości 80mm z funkcją tzw. Pamięci kształtu ale bez domieszki 
aktywnego srebra? 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
 
Pyt. 228 

Dotyczy punktu nr 25 
Prosimy o potwierdzenie że w punkcie 25 opisu Zamawiający wymaga przezierności blatu dla 
promieni RTG w projekcji AP. 
Odp. 
Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Zadanie nr 12 
Pyt. 229 

Prosimy od dopuszczenie w zadaniu 1. (histeroskop) w pkt. 1 i 2 kompletu instrumentarium do 
histeroskopii w składzie: 
- optyka 30st., śr. 3mm, szerokokątna, z kontenerem w zestawie, autoklawowalna w 134st.; z 
pinem zatrzaskowym do szybkozłącza płaszcza 
- wielorazowy płaszcz histeroskopowy 5,5mm o stałym przepływie, z dwoma przyłączami (dopływ, 
odpływ medium) LUER oraz kanałem roboczym 5Fr. Kraniki kanału instr. oraz przepływu 
bezobsługowe tj. nierozbieralne, trwale uszczelnione; płaszcz umożliwia ustawienie wysokiego 
przepływu ciągłego. Łączenie z optyką poprzez zatrzask (kliknięcie)  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 230 

Prosimy o dopuszczenie dedykowanego kontenera z tworzywa, do sterylizacji w autoklawie 134st. 
z matą silikonową.  
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Diatermie – 2 szt. 
Pyt. 231 

Punkt 1 
Czy zamawiający dopuści  diatermię elektrochirurgiczna o wadze 12,5 kg reszta parametrów bez 
zmian.     
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 Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 
Pyt. 232 

Punkt 3 
Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym jest  kompatybilny  z systemem zarządzania sala 
operacyjną  typu STORZ OR1 oraz TEGRIS MAQUET.  
Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pyt. 233 

Punkt  7, 9 , 23 
Zamawiający w punktach 7 i 9  parametry mocy cięcia i koagulacji bipolarnej określił inaczej  niż 
punkcie 23 .  
Punkt 7 cięcie bipolarne co najmniej do 100 W .  
Punkt  9 określa koagulację bipolarną co najmniej do 200 W. 
W punkcie 23 zamawiający określa „co najmniej” cięcie bipolarne 370W a koagulację bipolarną na 
„co najmniej” 200 W. 
Prosimy o określenie parametrów diatermii elektrochirurgicznej dotyczących cięcia i koagulacji 
bipolarnej: 
Napięcie wyjściowe wysokiej częstotliwości 
Mocy wyjściowej – podczas cięcia i po cięciu 
Rezystancję obciążenia znamionowego podczas aktywacji diatermii. 
Uwaga – moc aparatu nie przenosi się w żaden sposób na skuteczność cięcia i koagulacji 
bipolarnej w soli fizjologicznej. Skuteczność procedury wynika z automatycznego doboru 
parametrów j/w w czasie rzeczywistym podczas cięcia i koagulacji. 
Odp. 
W punkcie 7 i 10 zostały określone warunki dla cięcia i koagulacji bipolarnej – funkcji wymaganych 
przy zabi8egach otwartych i laparoskopowych. 
Punkt. 9 dotyczy koagulacji monopolarnej a nie bipolarnej. 
 
Pyt. 234 

Punkt 8 
Czy zamawiający dopuści urządzenie w który ma w budowane trzy rodzaje cięcia bipolarnego : 

1. Narzędzia laparoskopowe do cięcia bipolarnego w środowisku CO2. 
2. Narzędzia bipolarne do cięcia w chirurgii otwartej 
3. Narzędzia bipolarne do cięcia w środowisku soli fizjologicznej. 

Reszta parametrów bez zmian. 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 235 

Punkt 8 
Czy zamawiający wymaga  regulacji hemostazy tkanki w skali przynajmniej 8 stopniowej w pełnym 
zakresie mocy ciecia mono 300W (punkt 6 ) i cięcia bipolarnego mocy 370W (punkt 23) 
Odp. 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu opisanego w pytaniu. 
 
Pyt. 236 

Punkt 13  
Czy zamawiający dopuści urządzenie w który ma w budowane 10 procedur koagulacji bipolarnej: 

1. Szczypce bipolarne standard – aktywacja z włącznika nożnego 
2. Szczypce bipolarne standard – aktywacja automatyczna po zetknięciu klem z tkanką 
3. Szczypce mikro  (neurochirurgia) ograniczenie mocy do 20W - aktywacja z włącznika 

nożnego  
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4. Szczypce koagulacja forsowna – aktywacja z włącznika nożnego 
5. Ligacja – system zamykania naczyń  narzędzia do fi 5 mm – aktywacja z ręki  i  z włącznika 

nożnego  
6. Ligacja – system zamykania naczyń narzędzia do fi 10 mm – aktywacja z włącznika 

nożnego 
7. Nożyczki bipolarne – aktywacja z włącznika nożnego (laparotomia i laparoskopia) 
8. Narzędzia bipolarne laparoskopowe (np.STORZ, BISSNGER, ERBE, 

WOLF,BOWA,OLYMPUS). 
9. Bipolarna praca w środowisku soli fizjologicznej (wszystkie resektory bipolarne 

dopuszczone do używania w UE) 
10. SimCoag – równoczesna niezależna aktywacja dwóch narzędzi biopolarnych w 

laparoskopii i laparotomii , aktywacja z dwóch jednocześnie włączników nożnych. 
Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

Pyt. 237 

Punkt 16 
Czy zamawiający wymaga aby proces bipolarnego zamykania naczyń do średnicy  7 mm  oparty 
na modulowanym prądzie bipolarnym,  mocy automatycznie dobranej do bieżących właściwości 
tkanek, odbywał się w sposób całkowicie  sterowany przez automatykę aparatu 
elektrochirurgicznego bez możliwości ingerencji zewnątrz (bez możliwości ustawiania 
intensywności pracy i ustawiania ręcznego czasu wyłączenia koagulacji bipolarnej)  i wyłączany 
dopiero po stwierdzonym przez aparat  zamknięciu miejsca koagulowanego potwierdzony 
sygnałem dźwiękowym. 
Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
Pyt.238 
Punkt 16 
Czy zamawiający wymaga aby aparat automatycznie sygnalizował (dźwiękiem alarmu) 
operatorowi niewłaściwe zamknięcie miejsca koagulowanego  lub wcześniejsze odjęcie klem 
narzędzia od koagulowanej tkanki. 
Odp. 
Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu 
Pyt. 239 
Punkt 16 
Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym rezystancja obciążenia znamionowego w systemie 
zamykania naczyń przy oporze 25 om nie jest większa niż 200W. 
Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pyt. 240 
Punkt 16  
Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym maksymalna moc koagulacji w systemie 
zamykania naczyń nie jest większa niż 250 W i o natężeniu nie większym niż 4 Om., 
Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pyt. 241 
Punkt 19 
Czy zamawiający dopuści  diatermię elektrochirurgiczną w której wszystkie gniazda współpracują 
systemem rozpoznawania narzędzi osobno do pracy monopolarnej i osobno do pracy bipolarnej. 
Uwaga :Gniazda bipolarne są  uniwersalne –pracują jako bipolarne i jako system zamykania 
naczyń. 
Odp. 
Zamawiający dopuszcza diatermię opisaną w pytaniu pod warunkiem, że pozostałe parametry są 
zgodne z wymaganiami SIWZ. 
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Pyt. 242 
Punkt 23  
Czy zamawiający dopuści urządzenie którym moc wyjściowej cięcia bipolarnego przy rezystancji  
obciążenia znamionowego 75 om wynosi 250 W. 
Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pyt. 243 
Punkt 23 
Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym moc wyjściowa  koagulacji bipolarnej przy 
rezystancji 25 om wnosi 350 W. 
Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pyt. 244 
Punkt 34 
Czy zamawiający dopuści uchwyt monopolarny o średnicy trzpienia 4 mm z dwoma przyciskami 
osobno do koagulacji, osobno do cięcia długość 145mm, do elektrod z trzonkiem Ø4mm, 
sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa; 
przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji. 
Uwaga uchwyt monopolarny kołyskowy uniemożliwia zgodnie z punktem 31 opisu wyrobu 
zmianę  trybu pracy lub intensywność cięcia. 
Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pyt. 245 
Punkt 35 
Czy zamawiający dopuści : 
Elektrodę nożową, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; 
przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji . 
Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pyt. 246 
Punkt 36 
Czy zamawiający dopuści: 
Elektrode nożową, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; 
przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji . 
Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pyt. 247 
Punkt 39 
Czy zamawiający dopuści; 
Elektrodę neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 
128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające 
przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla 
skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg . jako pakiet startowy. 
Odp. 
Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
 
Pyt. 248 
Punkt 40 
Czy zamawiający dopuści wielorazowe narzędzie do zamykania naczyń o długości  28 cm – reszta 
parametrów bez zmian 
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Odp. 
Zamawiający dopuszcza narzędzie do maksymalnej długości całkowitej  28 cm. 
Pyt. 249 
Punkt 41  
Czy zamawiający dopuści narzędzie: 
Laparoskopowy instrument do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku - zestaw: 
uchwyt z zaczepem, tuba dł. 360mm, Ø5mm z możliwością obrotu o 360°, kabel 4,5m z funkcją 
automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 200 
cykli sterylizacji (tuba), min. 100 cykli (uchwyt z kablem) ze Szczękami  Maryland, zagięte, 
ząbkowane, dł. 360mm do instrumentu do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku; 
przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji 
Odp. 
Zamawiający dopuszcza narzędzie  opisane w pytaniu pod warunkiem, że pozostałe parametry są 
zgodne z wymaganiami SIWZ. 
Pyt. 250 
Punkt 41 
Czy zamawiający wymaga aby narzędzie  laparoskopowe do zamykania naczyń miało certyfikacje 
producenta oraz certyfikat diatermii o kompatybilności diatermia - narzędzie,  z przeznaczeniem do  
zamykania naczyń, do 7mm. 
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 251 
Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 5 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z 
alternatywnym napędem hydraulicznym z niezależnym zasilaniem od układu podstawowego, 
realizującym następujące funkcje: 

 Regulacja wysokości 
 Regulacja przechyłów bocznych 
 Regulacja przechyłów wzdłużnych 
 Regulacja oparcia pleców 
 Ławeczka nerkowa ?  

Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 252 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o długości z blatem równej 2035 mm i całkowitej 
szerokości 550 mm ?  
 Odp.  
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
Pyt. 253 
Czy w odniesieniu do punktów 25, 26 i 29 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o 
konstrukcji blatu przeziernej dla promieni RTG, z możliwością wykonywania zdjęć RTG przy 
pomocy tacy umieszczanej w prowadnicach zamontowanych w segmentach: podgłówka, oparcia 
pleców i lędźwiowym oraz z możliwością uzyskania znacznego wychylenia blatu od kolumny, 
wynoszącego 1370 mm ?  
Odp. 
Tak, Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu. 
 

Zamawiający nie zmienia terminu  składania ofert. 
 
 

 

 

 
 


