
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/              /12                              Data: 25.04.2012 r.

Dotyczy:  na dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Oddziału  Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.  z płatnością ratalną  (Znak Postępowania: 

1503/2012).

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759 z późniejszymi zmianami) do Zamawiającego zostały wniesione w terminie do 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert niżej przytoczone pytania: 

1. Załącznik nr 21 – wózek wanna do mycia pacjentów – 1 szt. 
Proszę o wyjaśnienie czego wymaga Zamawiający. W pytaniu nr 18 i 19 Zamawiający dopuścił wózek do 
mycia chorych bez pozycji Trendelenburga i o stałym pochyleniu w stronę nóg pod kątem 4°, a w pytaniu 21 
Zamawiający nie dopuścił wózka bez przechyłów wzdłużnych, czyli sam sobie zaprzecza. Czy Zamawiający 
dopuści wózek wannę bez przechyłów wzdłużnych, o stałym pochyleniu wózka w stronę nóg pod kątem 4°?

2. Załącznik nr 6 – łóżko szpitalne z napędem elektrycznym – 7 szt.
Czy Zamawiający wymaga łóżko z panelem nożnym z funkcjami sterowania wysokością leża, pozycją do 
badań (z każdej pozycji wyprostowanie segmentów leża i uniesienie maksymalnie do góry) i pozycją CPR (z 
każdej pozycji wyprostowanie segmentów leża i opuszczenie maksymalnie na dół)?

3. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu  poz. 8,9 i 10 ( automat myjąco dezynfekujący, ssak elektryczny i ssak 
próżniowy) i utworzy oddzielne zadanie, co umożliwi udział w postępowaniu większej liczny oferentów a tym 
samym Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej ceny za przedmiot Zamówienia?
Ssak elektryczny 3 sztuki

4. Czy Zamawiający dopuści  ssak  wyposażony w 1  butle  1L wielorazowe  i  kompatybilne   z  nimi  wkłady 
jednorazowe, posiadające w pokrywie filtr hydrofobowy i antybakteryjny dodatkowo zabezpieczający  źródło 
ssania przed zalaniem? W ten sposób zabezpieczony ssak ( jak i przez filtry na dren) nie wymaga stosowania  
zaworu  na butli.

5. Czy Zamawiający dopuści ssak o sile ssania 30 L/min przy podciśnieniu do 73kPa?
6. Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze 3,9 kg?
7. Czy Zamawiający wymaga aby wkłady kompatybilne z w/w ssakami posiadały filtr hydrofobowo 

antybakteryjny , dodatkowo zabezpieczający ssak przed zalaniem a co za tym idzie fabrycznie nadrukowaną 
datę ważności i skuteczności owych filtrów na każdym wkładzie?
Ssak próżniowy montowany na szynie 7 sztuk

8. Czy Zamawiający dopuści ssak próżniowy nieobrotowy, montowany na szynie?
9. Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w  butle  wielorazowe w różnych pojemnościach (1, 2 i 3L) i 

kompatybilne  z nimi wkłady jednorazowe, posiadające w pokrywie filtr hydrofobowy i antybakteryjny 
dodatkowo zabezpieczający  źródło ssania przed zalaniem? W ten sposób zabezpieczony ssak ( jak i przez 
filtry nakręcany na ssak od spodu) nie wymaga stosowania zaworu  na butli.

10. Czy Zamawiający wymaga aby regulator zabezpieczony był przed zalaniem, przez filtr hydrofobowy, 
nakręcany na regulator od spodu, co całkowicie eliminuje ryzyko zalania urządzenia?
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Automat myjąco dezynfekujący
11. Czy Zamawiający dopuści myjnie o wymiarach 600/600/900?
12. Czy Zamawiający dopuści myjnie z 1 uniwersalnym programem?
13. Czy Zamawiający dopuści myjnię otwieraną od góry?
14. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie w czasie 1 cyklu pracy mieściło do 6 naczyń, co zdecydowanie 

obniża koszty eksploatacyjne urządzenia?
Załącznik nr 6 – łóżko szpitalne z napędem elektrycznym – 7 szt.

15. Czy Zamawiający wymaga łóżko z barierkami i szczytami wykonanymi w technice jednolitego odlewu, bez 
elementów łączonych na obrzeżach będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym 
ogniskiem infekcji?
Pakiet I poz. 20 - System ogrzewania pacjenta

16. Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy o wadze 2,2 kg?
17. Czy Zamawiający dopuści zasilacz z regulacją temperatury w zakresie 32 - 39°C w krokach co 0,5°C? 

Proponowany zakres temperatur w pełni spełnia wymagania Normy Europejskiej PN-EN 60601-2-35. 
18. Czy Zamawiający dopuści gwarancję na min. 100 cykli prania poszewki na koc grzewczy?
19. Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy, którego nie można prać ale który można zmywać i dezynfekować 

ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji na bazie alkoholu?
Dotyczy załącznika nr 11 – kardiomonitor i centrala monitorowania

20. Pytanie 1, pkt. 19, 22 (Kardiomonitor  7 szt.)
Czy w związku z wymogiem wyposażenia kardiomonitorów w przewód EKG do 3 i 5 elektrod, Zamawiający 
dopuści możliwość monitorowania  3 lub 7 odprowadzeń EKG?

21. Pytanie 2, pkt. 46,47 (Kardiomonitor  7 szt.)

Czy  Zamawiający  zaakceptuje  alarmy  o  4  poziomach  ważności  i  2  kategoriach  alarmowych  (pacjenta,  
techniczne)?

22. Pytanie 3, pkt. 6 (Centralna stacja monitorowania – 1 szt.)

Czy w  związku  z  wymogiem aby  kardiomonitory  oferowały  24  godzinną  pamięć  trendów,  Zamawiający 
dopuści taki sam okres podglądu trendów w centrali?

Dotyczy załącz  nika nr 8 – respirator dla dzieci i dorosłych – 6 szt.  
Pytanie 1, pkt. 57

23. Czy Zamawiający oczekuje  mocowania  respiratora  na  kolumnie,  a  w takim przypadku  czy zrezygnuje  z 
wymogu podstawy jezdnej?

Dotyczy załącz  nika nr 22 – wózek do przewożenia chorych – 1 szt.  
24. Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy wózek,  którego  konstrukcja wykonana  jest ze stali węglowej 

lakierowanej proszkowo, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV oparta 
na 2 ruchomych kolumnach?

25. Czy Zamawiający dopuszcza wózek o całkowitej szerokości wynoszącej 80 cm?

26. Czy Zamawiający dopuszcza wózek długości całkowitej 211 cm?

27. Czy Zamawiający dopuszcza wózek o zakresie regulacji wysokości 63-98 cm ?

28. Czy  Zamawiający  dopuszcza  wózek  o  regulowanej   hydraulicznie  pozycji  Trendelenburga  i  
antyTtrendelenburga w zakresie wymaganym w SIWZ?

29. Czy Zamawiający  dopuszcza wózek z zakresem regulacji hydraulicznej płyty plecowej w zakresie 0-90° co 
jest parametrem lepszym od wymaganego?

30. Czy Zamawiający dopuszcza wózek bez regulacji  segmentu uda?

31.  Czy Zamawiający dopuszcza wózek z leżem  2 segmentowym?
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32. Czy Zamawiający dopuszcza wózek którym w narożnikach są 4 krążki odbojowe  jednoosiowe a dodatkowo 
listwy odbojowe na całej długości leża po obu stronach wózka

33. Czy Zamawiający dopuszcza wózek w którym boki wózka są zabezpieczone listwami odbojowymi na całej  
długości leża po obu stronach?

34. Czy Zamawiający dopuszcza wózek w którym barierki  i  boczne składane za  pomocą  jednego przycisku, 
Zewnętrzne  wykończenie  barierek  bocznych  z  tworzywa  sztucznego  chroniące  wózek  i  ściany  przed 
otarciami?

35. Czy  Zamawiający  dopuszcza  wózek  z  regulacja  płyty  plecowej  ale  bez  możliwości  uzyskania   pozycji  
fotelowej poprzez opuszczenie segmentu uda ?

36. Czy Zamawiający dopuszcza wózek, w którym dźwignia do regulacji segmentu pleców umieszczona jest  pod 
leżem ( w łatwo dostępnym miejscu)?

37. Czy  Zamawiający  dopuszcza  wózek  w  którym  podstawa  jezdna  wyposażona  jest   w  pojedyncze  kola  
antystatyczne  o  średnicy  200  mm  (  wózek  o  większych  kołach  łatwiej  prowadzić),   dodatkowo  wózek 
wyposażony jest w  5 kolo –ułatwiające manewrowanie i sterowanie wózkiem?

38. Czy  Zamawiający  dopuszcza  wózek  wyposażony  w  wieszak  do  płynów  infuzyjnych  wyposażony  w  2 
haczyki?

39. Czy Zamawiający dopuszcza wózek w którym  tablet do serwowania posiłków jest  mocowany na barierki 
wózka ?

Dotyczy załącz  nika nr 5 – kolumna intensywnej terapii – 7 szt.  

40. Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w której  zasięg poziomy ramion wynosi 1995 mm ? Jest to różnica 
niewielka stosunku do wymagań SIWZ  iż praktycznego punktu widzenia dla użytkownika niezauważalna ?

41. Czy  Zamawiający  oczekuje  aby  hamulce  w  kolumnie  były  mechaniczne  zwalniane  w  sposób 
elektropneumatyczny lub pneumatyczny  za pomocą sterowników  z wyraźnie oznaczonymi piktogramami ?  
Rozwiązanie takie pozwalana swobodniejsze ruchy ramionami przez personel   co w przypadku kolumny o 
dużym zasięgu jest  wymagane.

42. Czy Zamawiający oczekuje  aby konstrukcja  hamulca  pozwalała  na  pozostawienie   kolumny w pozycji  
zahamowanej w przypadku  braku sprężonego powietrza , lub zaniku prądu? Rozwiązanie takie pozwoli na  
uniknięcie ruchów bezwładności  kolumny i ramion w przypadku awarii  mediów( sprężone powietrze) co 
mogłoby  doprowadzić  do  uszkodzenia  ,  kolumny,   ustawionych   na  niej   urządzeniach  ,  lub  zranieniu 
personelu.

43. Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę  wyposażoną w półki o wymiarach 630x480 ? Zamawiający nie określił 
żadnej tolerancji w wymiarach półek, co może utrudnić złożenie ofert konkurencyjnych  w postępowaniu.  
Podane  parametry półek  są  bardzo zbliżone  do  wymiarów wymaganych  w SIWZ i  dla  użytkownika  nie 
powodują pogorszenia warunków eksploatacji kolumny

44. Czy Zamawiający  zgodzi  się  na  wydłużenie  głowicy  kolumny  do  1500mm?  Skomasowanie  3  półek  na 
długości 1000mm spowoduje ich znaczne stłoczenie obniżając walory użytkowe kolumny.

45.  Prosimy o podanie wysokości  pomieszczenia w którym mają być montowane kolumny  A – wysokość od  
podłogi wykończonej do sufitu stałego  B – odległość między podłogą wykończoną a sufitem podwieszanym?
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46.  Prosimy o podanie rodzaju stropu w pomieszczeniu w którym mają być montowane kolumny?

47. Czy w miejscu montażu kolumn istnieje wolna niczym nieosłonięta powierzchnia o wymiarach  min 70x70 
cm  ( brak montażu wentylacji, kabli , rur itp.). 

48. Czy  Zamawiający  w  przypadku  stropu  innego  niż  żelbetowy o  grubości   min  26  cm poniesie   koszty 
wzmocnienia stropu  w celu  możliwości montażu kolumn?

49. Czy  w  miejsce  montażu  kolumn  Zamawiający  doprowadzi  niezbędne  media  konieczne  do  podłączenia 
kolumny tj.  gazy medyczne wyszczególnione w SIWZ ,  przewody elektryczne i przewody pod instalacje 
niskoprądowe?

50. Czy Zamawiający  zrezygnuje  z  wymogu  dostarczenia  nieodpłatnie  urządzenia  zastępczego  o  zbliżonych  
parametrach i funkcjonalności w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni?  Kolumny są urządzeniami 
montowanymi na stałe a zainstalowanie sprzętu zastępczego jest znacznie utrudnione i podraża koszty oferty.

Dotyczy zapisów SIWZ i wzoru umowy

Pytanie 1, dot. punktu VI SIWZ, ppkt. 3 b)

51. Wnosimy o wykreślenie wymogu dołączenia do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia  
wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i  
do używania.

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 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  z  dnia  30  grudnia  2009  r.  „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. 
Abstrahując od powyższej  argumentacji  należy zauważyć,  że  zgodnie  z art.  58 ust.3  ustawy o wyrobach  
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. dystrybutor i importer mają obowiązek powiadomienia Prezesa Urzędu 
nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.  W  praktyce  oznacza  to,  że   nawet  gdyby  Wykonawca  chciał  dołączyć  do  oferty 
zgłoszenie/powiadomienie to może takiej możliwości w dniu składania ofert nie posiadać, w sytuacji kiedy do 
tego dnia nie wprowadził na terytorium RP oferowanego urządzenia. Tym samym omawiany zapis oprócz  
swej  sprzeczności  z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,  wprowadza  wymóg  potencjalnie 
niemożliwy do spełnienia.

Pytanie 2, dot. punktu IV SIWZ, ppkt. 2 i §4 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający zmodyfikuje ww. zapis wzoru umowy tak, aby otrzymał następujące brzmienie:

„Dostawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne jak poniżej:
52. 1) Karę umowną za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie w wysokości 0,2% wartości brutto

niedostarczonego w terminie urządzenia;
53. 2) Karę umowną w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które

odpowiada Dostawca w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia;
54. 3) Karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w  

wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego dla danego sprzętu za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia  
wyznaczonego na usunięcie wad, dostarczenie urządzenia zastępczego zgodnie z § 6 ust. 5, uważane jest za  
wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie”?
Pytanie 3, dot. §6 ust. 11 wzoru umowy
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55. Czy Zamawiający zmodyfikuje ww. zapis wzoru umowy tak, aby otrzymał następujące brzmienie:

„Dostawca zobowiązany będzie do wymiany elementu lub podzespołu na nowy, po jego  trzeciej naprawie  
gwarancyjnej, w terminie do 30 dni”?

Wymiana  na  nowe  całego  urządzenia,  w przypadku  trzykrotnej  naprawy jednego  z  jego  elementów,  nie  
znajduje racjonalnego uzasadnienia. 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),  tym bardziej  biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  przedmiotem niniejszego 
postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę 
części  i  podzespołów.  Również  z  finansowego  punktu  widzenia  pozostawienie  ww.  zapisu  w  wersji  
niezmienionej  musiałoby  oznaczać  wielokrotny  wzrost  ryzyka  poniesienia  wysokich  kosztów  przez 
wykonawców, co zaskutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie  
to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

56. Paragraf 5 pkt 4 Umowa (Załącznik nr 2) Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w/w ust. do 
następującej treści:
„Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.”
Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dług pieniężny jest długiem oddawczym, a zatem dniem zapłaty  
będzie dzień wpływu wynagrodzenia na rachunek wierzyciela w tym wypadku Wykonawcy.

57. Paragraf 5 pkt 8 Umowa (Załącznik nr 2) 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności pieniężnej wynikającej z płatności ratalnej na 
podmiot finansujący bez możliwości dalszej odsprzedaży tej wierzytelności?
Paragraf 8 pkt 1 Umowa (Załącznik nr 2) 
Prosimy Zamawiającego o następujące doprecyzowanie w/w zapisu:
„1. Dostawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy w całości lub  
części.  Powyższy  zakaz  nie  dotyczy  cesji  wierzytelności  (praw)  Dostawcy  na  podmiot  finansujący  z  
zastrzeżeniem braku możliwości dalszej odsprzedaży tej wierzytelności przez podmiot finansujący.”

58. Ponadto:  
prosimy  o  informację,  czy  Zamawiający   posiada  zgodę  na  czynność  prawną  mającą  na  celu  zmianę  
wierzyciela, a jeśli Zamawiający takiej zgody nie posiada, to czy kierownik Zamawiającego wyda pozytywną  
opinię w tej sprawie do podmiotu, który utworzył Szpital

59. Czy Zamawiający sam ubezpieczy przedmioty zamówienia? 
Jeżeli zamawiający sam ubezpieczy przedmiot zamówienia to prosimy o wyjaśnienie w jakim towarzystwie  
ubezpieczeniowym  i w jakim zakresie zostanie wykupiona polisa?

60. Czy  Zamawiający  dopuszcza  wydanie  weksla  in  blanco  z  własnego  wystawienia  na  zabezpieczenie 
umowy  i  ustanowienie  cesji  praw  wynikających  z  polisy  ubezpieczenia  obejmującej  przedmioty 
zamówienia? 

61. Paragraf 5 pkt 6 Umowa (Załącznik nr 2)
Prosimy Zamawiającego o następujące doprecyzowanie w/w zapisu poprzez dodanie następującej 
treści:
" Zamawiający zgadza się i akceptuje, że opóźnienie w zapłacie ponad 60 dni którejkolwiek raty (lub jej 
części) skutkować będzie powstaniem po stronie Dostawcy prawa do żądania zapłaty całości niespłaconej 
kwoty wierzytelności powiększonej o należne zgodnie z Umową Sprzedaży odsetki w trybie 
natychmiastowym bez konieczności kierowania dodatkowego wezwania do zapłaty."
Intencją Dostawcy jest wprowadzenie zapisu, który nakładałby obowiązek zapłaty całości niespłaconej kwoty  
(uprzednio rozłożonej na raty), w przypadku, gdyby powstało opóźnienie w zapłacie ponad 60 dni. 

62. Paragraf 5 pkt 7 Umowa (Załącznik nr 2)
Prosimy Zamawiającego o następujące doprecyzowanie  w/w paragrafie pkt.  7 w ten sposób,  aby napisać 
kolejne zdanie o treści: 
„Poza zastawem, o którym mowa w tym punkcie, przedmiot dostawy nie będzie obciążony  prawami osób  
trzecich oraz nie będzie  przedmiotem żadnego  zabezpieczenia.”
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63.  Paragraf 5  Umowa (Załącznik nr 2)
Prosimy Zamawiającego o udzielenie wyjaśnienia co do intencji pkt. 5. Zgodnie bowiem z treścią paragraf 9  
pkt. 1 wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności pisemnego aneksu. A zatem ustalenie 
warunków wcześniejszej spłaty należności również wymagać będzie aneksu do umowy. Wskazać należy, że  
zastosowanie treści art. 585 kc nie może mieć zastosowania, albowiem przepis ten dotyczy sprzedaży na raty 
osobie fizycznej, a taką nie jest Zamawiający, z kolei Wykonawca ustalając cenę za przedmiot zamówienia  
oblicza go mając na uwadze okres spłaty wskazany w SIWZ.

64.  Czy Zamawiający dopuszcza na zabezpieczenie umowy ustanowienie cesji wierzytelności wynikającej z 
kontraktu z NFZ?

Dot.    Łóżko   szpitalne z napędem elektrycznym – 7 szt. (Załacznik nr 6)  

65. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości po przedłużeniu 2361 mm? Nadmieniamy, że taka długość łóżka 
w pełni zabezpieczy komfort dla wysokich pacjentów.

66. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 433-821 mm?Łóżka na OIOM 
wymagają dużego zakresu regulacji wysokości, aby ułatwić pracę personelowi. A nie niskiej wysokości łózka 
ponieważ pacjenci na tym oddziale nie są mobilni (nie zschodzą z łóżek).

67. Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez 
konieczność świadomego podniesienia dźwigni chroniącej? Zamawiający nie może wymagać zabezpieczenia 
stosowanego przez jednego producenta.

68. Czy Zamawiający dopuści  łóżko dedykowane do intensywnej  opieki  medycznej,  w którym automatyczne 
odłączenie  wszelkich  funkcji  regulacyjnych,  które  to  rozwiązanie  powoduje  konieczność  świadomego 
ponownego uruchomienia regulacji następuje po 60 sekundach nieużywania?

69. Czy Zamawiający dopuści  łóżko 4 sekcyjne  oparte  na  2  kolumnach w których ruch  realizowany jest  za 

pośrednictwem trwałego i całkowicie bezobsługowego mechanizmu śrubowego z wykorzystaniem przekładni 

ślimakowej (rozwiązanie zapewnia obniżenie obciążenia silnika napędowego, co przekłada się na poziom 

zużycia energii elektrycznej)? Konstrukcja kolumny wznoszącej oraz szeroki rozstaw punktów stycznych z 

ramą  leża  zapewniają  wyższą  stabilność  leża  niż  rozwiązanie  opisane  w  s.i.w.z..  co  się  przekłada  na  

bezpieczeństwo pacjentów.

70. Czy w związku z tym, że opisany w s.i.w.z. materac ma grubość ok. 13 cm, czy Zamawiający dopuści łóżko z  

barierkami o wysokości  42 cm, które w sposób wystarczający,  i  zgodny z normą, chronią pacjenta przed  

upadkami? Norma wymaga min. 22cm wysokości barierek nad materacem co powyższe barierki spełniają.

71. Standardowe materace  zmiennociśnieniowe pracują  w oparciu o  fabrycznie  ustalony poziom ciśnienia,  w 

konsekwencji czego nie mogą automatycznie dostosowywać się do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.  

Czy zamiast  materaca opisanego w s.i.w.z.  Zamawiający wymaga  rozwiązania  lepszego,  polegającego na 

zaoferowaniu  dopasowanego  do  łóżka,  aktywnego  materaca  powietrznego,  antyodleżynowego,  który 

wyposażony został w unikalny system kontroli ciśnienia,  nieustannie  monitorujący  każdą  zmianę  ułożenia 

pacjenta i automatycznie dostosowujący  ciśnienie  w  komorach  materaca,  zapewniając  tym  samym 

najniższy optymalny poziom ciśnienia? Materac posiada łatwą do czyszczenia, wodoszczelną, oddychającą, 

bakteriostatyczną,  grzybostatyczną  i  przeciwbakteryjną,  poliuretanową  powłokę,  z  zamkiem  chronionym 

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179  
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr  000000015229

Kapitał zakładowy  16 850 000,00 PLN  REGON 510996861, NIP 848-16-30-309 
ZARZĄD - Prezes : Andrzej Bujnowski;  Z-ca Prezesa : Janusz Nowakowski;  Członek Zarządu : Janusz Roszkowski



przed zanieczyszczeniami, dopuszczalne obciążenie statyczne do 260 kg oraz połączone komory powietrzne 

co zapobiega ich rozsuwaniu.

Dot. Urządzenie do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych – 1 szt. (Załacznik nr 14)

72. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach zewnętrznych: wys. 1610 mm, szer. 500 

mm,  głębokość  450mm? Nadmieniamy,  że  taka  wysokość  zapewni  usytyowanie  komory załadowczej  na 

ergonomicznej wysokości.

73. Czy  Zamawiający  wymaga  urządzenia  w  całości  wykonanego  z  wysokiej  jakości  stali  nierdzewnej?  

Powyższe urządzenie ma pracować na Oddziale Intensywnej Terapii, gdzie walczy się z ciężkimi infekcjami i  

zakażeniami.  Urządzenie  ma  eliminować  możliwość  zakażeń  poszpitalnych  i  przenoszonych  między 

pacjentami. Ze względu na powyższe koszty leczenia są wysokie ponieważ są stosowane drogie antybiotyki, 

zajmowane jest miejsca przez pacjenta na „najdroższym łóżku” w szpitalu. Istnieje także możliwość wysokich 

odszkodowań przy roszczeniach pacjentów zakażonych w szpitalu. Ze względu na powyższe takie urządzenie 

nie może posiadać tworzywowej komory myjącej.

74. Czy  ze  względu  na  powyższe  Zamawiający  wymaga  urządzenia  myjącego  z  samoczyszczeniem  i 
samodezynfekcją komory i dysz? 

75. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  urządzenie  o  mocy  do  4,6  kW,  w  którym  pobór  energii  
elektrycznej wynosi 0,235 kWh / cykl? Wiadomo, że urządzenie o większej mocy szybciej nagrzewa więc jest 
bardziej ekonomiczne. 

76. Czy ze względu na ekonomikę pracy urządzenia Zamawiający wymaga niskiego zużycia wody? Program 
ekonomiczny do 13l/cykl, program normalny do 19l/cykl.

Dot.  Wózek do przewożenia chorych – 1 szt. (Załącznik nr 22)

77. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wózek  do  przewożenia  chorych  o  szerokości  całkowitej  
wynoszącej 79 cm?

78. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych o długości całkowitej wynoszącej 
209 cm?

79. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w 
zakresie od 57 do 91 cm?

80. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją segmentu oparcia 
pleców w zakresie od 0 do 65 stopni?

81. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją segmentu uda w 
zakresie od 0 do 40 stopni?

82. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający w narożnikach leża 4 
krążki odbojowe jednoosiowe? Dotyczy punktu 12 i 13 tabeli technicznej.

83. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w barierki boczne 
bez listew odbojowych?
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84. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych bez aluminiowych szyn do 
mocowania wyposażenia?

85. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych bez tzw. euro listwy?

86. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w tworzywową 
osłonę podwozia posiadającą miejsce do transportu aparatury lub rzeczy pacjenta oraz z koszem do transportu 
butli z tlenem?

87. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych bez tabletu do serwowania potraw 
mocowanego na barierki wózka?

88. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 13 pompy do żywienia dojelitowego Applix Smart 
– o wymiarach 128x114x43 mm, waga 480g, szybkość podawania diety w granicach 1 - 600 ml/h ustawianie 
co 1 ml, zakres ustawienia całkowitej dawki: 1 – 5000 ml. Zestawy do pompy Applix Smart są kompatybilne 
ze wszystkimi rodzajami opakowań diet dostępnych na rynku.

dot. Kolumna intensywnej terapii – 7 szt.

89. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwuczęściowego (przegubowego) ramionia obrotowego o zasięgu 
poziomym (liczonym od głównej osi obrotu do osi obrotu głowicy)  2300 mm ( +/- 100 mm ).

90. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn wyposażonych w hamulce pneumatyczne. 

91. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półek o wymiarach  650x450mm lub o wymiarach 630x500mm ( +/- 
10% ). 

Dotyczy Załącznika nr 24 Lampa diagnostyczno-zabiegowa mobilna – 1 szt.

92. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową posiadającą tylko sterylny uchwyt do jej 
pozycjonowania? Niewielkie rozmiary oprawy świetlnej sprawiają, że uchwyt sterylny daje wystarczające 
możliwości manewrowania czaszą.

93. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o temperaturze barwowej równej 4500 K? 
Parametr ten daje chłodniejszą barwę światła niż wymagana, co idealnie odwzorowuje potrzebę zawartą w 
pkt. 1 tj. zimne światło. 

94. Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy lampy zabiegowej do dziesięciu tygodni? 

Załącznik nr 24 Lampa diagnostyczno- zabiegowa mobilna 

95. Pkt.3 Czy Zamawiający dopuszcza lampę , której czasza wyposażona jest w ergonomiczny uchwyt do 
pozycjonowania lampy ,ale nie posiada uchwytu okalającego całą czaszę ?. Konstrukcja czaszy i ramion 
lampy umożliwiają swobodne manewrowanie lampą w czasie zabiegu bez konieczności  posiadania 
dodatkowego uchwytu na obwodzie  lampy .

96. Czy Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową diodową w której temperatura barwowa wynosi  4600 °K ? 
Wartość ta  jest parametrem znacznie lepszym od wymaganego w SIWZ i lepiej odzwierciedlający naturalną 
barwę światła słonecznego .
Załącznik nr 6 – łóżko szpitalne z napędem elektrycznym – 7 szt.
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97. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości zewnętrznej 2180 mm z możliwością przedłużenia leża do 
długości 2380 mm dla pacjentów wysokiego wzrostu?

98. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 480 do 880 mm?
99. Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją segmentu pleców, ale bez autoregresji segmentu uda?
100. Czy  Zamawiający  dopuści  łóżko  sterowane  panelem  nożnym  bez  osłony  chroniącej  przed 

przypadkowym uruchomieniem?  W oferowanym łóżku  panel  sterowania  nożnego  umiejscowiony jest  na 
odpowiedniej wysokości oraz schowany pod leżem co uniemożliwia przypadkowe uruchomienie.

101. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w układ ważenia przedstawiony na jednym 
elektronicznym wyświetlaczu?

102. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi o wysokości 41 cm?

Załącznik nr 20 – wózek do transportu zwłok – 1 szt.
103. Czy Zamawiający dopuści wózek, którego taca i pokrywa wykonana jest ze stali nierdzewnej?
104. Czy Zamawiający dopuści wózek z dopuszczalnym obciążeniem 150 kg?

Załącznik nr 21 – wózek wanna do mycia pacjentów – 1 szt. 
105. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 800 mm?
106. Czy Zamawiający dopuści wózek o nośności 150 kg?

107. Czy zamawiający dopuści defibrylator inny niż Mindray BeneHeart z ekranem o wielkości 5,6 cala?
108. Czy zamawiający dopuści defibrylator inny niż Mindray BeneHeart z ekranem na dwie krzywe 

dynamiczne?

109. Czy zamawiający dopuści defibrylator inny niż Mindray BeneHeart z energią do 270J?

110. Czy zamawiający dopuści defibrylator inny niż Mindray BeneHeart z 14 poziomami
energi?

111. Czy zamawiający dopuści defibrylator inny niż Mindray BeneHeart z funkcją
automatycznego rozładowania energii z łyżek po 30 sekundach?

112. Czy zamawiający dopuści defibrylator inny niż Mindray BeneHeart bez systemu
doradczego w trybie AED?

113. Czy zamawiający dopuści defibrylator inny niż Mindray BeneHeart bez dźwiękowych i
tekstowych komunikatów w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji 
półautomatycznej?

114. Czy zamawiający dopuści defibrylator inny niż Mindray BeneHeart z ustawianiem energii
defibrylacji za pomocą ergonomicznego pokrętła na panelu przednim defibrylatora?

115. Czy zamawiający dopuści defibrylator inny niż Mindray BeneHeart z zakresem pomiaru
akcji serca 25-300bpm?

116. Czy zamawiający dopuści defibrylator inny niż Mindray BeneHeart bez pomiaru respiracji?
117. Czy zamawiający dopuści defibrylator inny niż Mindray BeneHeart z natężeniem prądu

stymulacji w zakresie 0-140mA?
118. Czy zamawiający dopuści defibrylator inny niż Mindray BeneHeart z możliwością wydruku

2 krzywych dynamicznych?
119. Czy zamawiający dopuści defibrylator inny niż Mindray BeneHeart z możliwością

wykonania 50 defibrylacji z maksymalną energią na w pełni naładowanym akumulatorze?
120. Czy zamawiający dopuści defibrylator inny niż Mindray BeneHeart z czasem ładowania

akumulatora do 6 godzin ale z dwoma akumulatorami w zestawie wymiennymi bez potrzeby użycia 
jakichkolwiek narzędzi?

121. Czy zamawiający dopuści defibrylator inny niż Mindray BeneHeart z autotestami po włączeniu 
urządzenia?
Dot. Załącznik nr 7 – Defibrylator      Dotyczy defibrylator nr 1
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122. Czy zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy Lifepak 
20 E spełniający poniższe wymagania?

DEFIBRYLATOR
1. Urządzenie do monitorowania i defibrylacji 
2. Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej 5,7’’
3. Możliwość wyświetlania na ekranie 2 krzywych dynamicznych.
4. Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej
5. Dwufazowa fala defibrylacji
6. Defibrylacje ręczna w zakresie: od 2 do 360 J
7. Czas ładowania do energii maksymalnej 360J poniżej 7 sekund
8. Możliwość wyboru jednego spośród 25 poziomów energii defibrylacji
9. Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim
10. Energia defibrylacji w trybie AED od 150 do 360 J
11. W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią 150 J i większą
12. Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych
13. Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji 

półautomatycznej
14. Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii
15. Ustawianie ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych
16. Możliwość wykonania kardiowersji
17. Monitorowanie EKG z 3/5 odprowadzeń
18. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 20-300 B/min.
19. Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5;x1; x1,5; x2; x2,5; x3; x4;
20. W wyposażeniu - 100 szt. jednorazowych elektrod EKG do długotrwałego monitorowania, 
21. Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna
22. a.tryby stymulacji: sztywny i na żądanie
23. b.natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do 200 mA
24. c.zakres częstości stymulacji w zakresie od 40 do 170 imp/min
25. Ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów
26. Wbudowana drukarka termiczna
27. Papier do drukarki o szerokości 50 mm
28. Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym 1 krzywej EKG
29. Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 4 godzin
30. Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci
31. Zasilanie i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230 V 
32. Akumulator bez efektu pamięci 
33. Czas pracy na bateriach dla urządzenia 3,5 godzin monitorowania
34. Możliwość wykonania 140 defibrylacji z maksymalną energią 360J na w pełni naładowanych akumulatorach
35. Automatycznie wykonywane codzienne autotesty,  nie wymagające włączenia defibrylatora
36. Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami 6,6 kg

Dotyczy defibrylator nr 2
123. Czy zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy 

Lifepak 20 E spełniający poniższe wymagania?

DEFIBRYLATOR
1. Urządzenie do monitorowania i defibrylacji 
2. Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej 5,7’’
3. Możliwość wyświetlania na ekranie 2 krzywych dynamicznych.
4. Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej
5. Dwufazowa fala defibrylacji
6. Defibrylacje ręczna w zakresie: od 2 do 360 J
7. Czas ładowania do energii maksymalnej 360J poniżej 7 sekund
8. Możliwość wyboru jednego spośród 25 poziomów energii defibrylacji
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9. Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim
10. Energia defibrylacji w trybie AED od 150 do 360 J
11. W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią 150 J i większą
12. Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych
13. Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji 

półautomatycznej
14. Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii
15. Ustawianie ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych
16. Możliwość wykonania kardiowersji
17. Monitorowanie EKG z 3/5 odprowadzeń
18. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 20-300 B/min.
19. Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5;x1; x1,5; x2; x2,5; x3; x4;
20. W wyposażeniu - 100 szt. jednorazowych elektrod EKG do długotrwałego monitorowania, 
21. Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna
22. a.tryby stymulacji: sztywny i na żądanie
23. b.natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do 200 mA
24. c.zakres częstości stymulacji w zakresie od 40 do 170 imp/min
25. Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych + czujnik dla dorosłych - 1szt, czujnik dla dzieci -1szt.
26. a. Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie
27. Ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów
28. Wbudowana drukarka termiczna
29. Papier do drukarki o szerokości 50 mm
30. Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym 1 krzywej EKG
31. Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 4 godzin
32. Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci
33. Zasilanie i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230 V 
34. Akumulator bez efektu pamięci 
35. Czas pracy na bateriach dla urządzenia 3,5 godzin monitorowania
36. Możliwość wykonania 140 defibrylacji z maksymalną energią 360J na w pełni naładowanych akumulatorach
37. Automatycznie wykonywane codzienne autotesty,  nie wymagające włączenia defibrylatora
38. Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami 6,6 kg

Dot. Załącznik nr 10 – Zestaw pomp infuzyjnych

124. Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe, objętościowe, stacje dokujące oraz 
oprogramowanie o parametrach zbliżonych do wymaganych w SIWZ o poniższych opisach:

POMPY STRZYKAWKOWE 

Wymagania Wymogi 
graniczne

Odpowiedź 
oferenta

TAK/NIE

Parametry oferowane
(podać zakres 

parametrów lub  opisać 
funkcje)

1.

- …… szt -pompy jednostrzykawkowe 
- …… szt – pompy objetościowe
- …… szt -stacja dokująca z możliwością mocowania do 4 pomp

2. Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta TAK

3. Automatyczne rozpoznawanie  objętości strzykawki TAK

4. Strzykawka montowana od czoła a nie od góry pompy. TAK

5. Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h TAK

6. Szybkość dozowania Bolus-a  min do 2000 ml/h TAK

7. Bolus manualny i automatyczny TAK

8.
Programowanie parametrów podaży Bolus-a:
• objętość / dawka
• czas lub szybkość podaży

TAK
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Wymagania Wymogi 
graniczne

Odpowiedź 
oferenta

TAK/NIE

Parametry oferowane
(podać zakres 

parametrów lub  opisać 
funkcje)

9. Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji TAK

10
.

Programowane parametry podaży dawki indukcyjnej:
• objętość / dawka
• czas lub szybkość podaży

TAK

11
.

Programowanie parametrów infuzji w jednostkach:
• ng, μg, mg,
• mIU, IU, kIU,
• na kg wagi ciała lub nie,
• na min., godz., dobę.
• mol, nmol, mmol, μmol

TAK

12
. Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji TAK

13
.

Biblioteka leków – możliwość zapisania  w pompie procedur dozowania leków 
złożonych z:
• nazwy leku
• koncentracji leku
• szybkości dozowania (dawkowanie)
• całkowitej objętości (dawki) infuzji
• parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży)
• parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa)
• limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji:

o miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości 
parametrów, 

• twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu.
Pojemność biblioteki min. 110 leków

TAK

14
.

Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy 
biblioteki leków (pod systemem Windows XP) TAK

15
. Regulowany próg ciśnienia okluzji – min. 9 poziomów. TAK

16
. Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. TAK

17
. Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. TAK

18
.

Rozbudowany system alarmów:
39. 5 min do opróżnienia strzykawki
40. pusta strzykawka
41. 5 min do końca infuzji
42. koniec infuzji
43. nieprawidłowe mocowanie strzykawki
44. okluzja
45. 30 min do rozładowania akumulatora
46. akumulator rozładowany
47. pompa uszkodzona

TAK

19
. Historia infuzji – min. 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia TAK

20
. Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 5ml/h TAK

21
. Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu maks 6 h TAK

22
.

Mocowanie pompy do pionowych kolumn, statywów oraz stacji dokujących bez 
konieczności zmiany lub demontażu uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych 
części.

TAK

23
.

Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający demontażu przy mocowaniu pomp w 
stacjach dokujących. TAK

24
.

Instalacja pompy w stacji dokującej:
• pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, 
• automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej,
• automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej,

TAK

25
.

Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej 
– niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. TAK
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Wymagania Wymogi 
graniczne

Odpowiedź 
oferenta

TAK/NIE

Parametry oferowane
(podać zakres 

parametrów lub  opisać 
funkcje)

26
.

Wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale  wyświetlane są min. następujące 
informacje:
• nazwa leku,
• szybkość dozowania (dawkowanie) leku
• poziom ciśnienia dozowania wraz z wybranym progiem alarmu okluzji,
• typ wybranej do infuzji strzykawki,
• stan naładowania akumulatora.

TAK

27
. Napisy na wyświetlaczu w języku polskim TAK

28
. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

29
. Waga do 2.5 kg TAK

30
. Zasilanie 230 V AC, 50 Hz  +10% , -15% oraz 12 V DC TAK

POMPY OBJĘTOŚCIOWE 

lp Wymagania Wymogi 
graniczne

Odpowiedź 
oferenta

TAK/NIE

Parametry oferowane(podać zakres 
parametrów lub  opisać funkcje)

1. Zasilanie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC TAK

2. Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność 
na defibrylację TAK

3. Ochrona przed zalaniem; min IP22 TAK

4. Możliwość stosowania zestawu do przetoczeń bez 
odcinka silikonowego TAK

5.
Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym 
przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch 
elementów – jeden w pompie i jeden na drenie 

TAK

6. Możliwość stosowania detektora kropli TAK
7. Możliwość wykrywania powietrza w drenie TAK
8. Zakres szybkości dozowania 0.1 – 999 ml/h TAK
9. Zakres szybkości podaży Bolus-a 50 – 1200 ml/h TAK

10. Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną 
dawką) TAK

11. Możliwość zmiany dawki Bolus-a bez wstrzymywania 
infuzji, bezpośrednio przed jego podażą TAK

12.

Możliwość ustawiania parametrów podaży dawki 
indukcyjnej (wysycającej) przed każdą infuzją:
• dawka
• czas lub szybkość podaży

TAK

13.

Programowanie parametrów infuzji w jednostkach:
• ng, μg, mg, g
• mIU, IU, kIU,
• na kg wagi ciała lub nie,
• na min, godz. dobę.
• jednostki molowe

TAK

14. Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości 
parametrów infuzji

15.

Możliwość wpisania do pompy min. 100 procedur 
dozowania leków złożonych min. z:
• nazwy leku,
• rozcieńczenia leku,
• szybkości dawkowania w wymaganych jednostkach,
• limitów dla wszystkich wymienionych parametrów 

infuzji:
o miękkich, ostrzegających o 
przekroczeniu zalecanych wartości 
parametrów, 

• twardych – blokujących możliwość wprowadzenia 
wartości z poza ich zakresu.

TAK

16. Możliwość stosowania oprogramowania komputerowego 
do tworzenia oraz przesyłania do pomp biblioteki leków TAK
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lp Wymagania Wymogi 
graniczne

Odpowiedź 
oferenta

TAK/NIE

Parametry oferowane(podać zakres 
parametrów lub  opisać funkcje)

17. Regulowany próg ciśnienia okluzji w zakresie min 75-700 
mm Hg TAK

18. Wykrywana okluzja między pojemnikiem a pompą
19. Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. TAK

20.
Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – 
zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego 
bolusa po alarmie okluzji

TAK

21.

Alarmy:
48. 5 min do końca podaży zaprogramowanej objętości
49. podana zaprogramowana objętość
50. przepływ za mały / za duży
51. powietrze w drenie
52. okluzja
53. 30 min do rozładowania akumulatora
54. akumulator rozładowany
55. zanik zasilania sieciowego
56. pompa uszkodzona

TAK

22. Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 1500 
zdarzeń TAK

23. Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 25 ml/h TAK

24. Możliwość mocowania pomp na statywach oraz w 
stacjach dokujących TAK

25.
Pompa wyposażona w uchwyt do mocowania na 
statywach nie wymagający demontażu przy mocowaniu 
pomp w stacjach dokujących.

TAK

26. Pompa wyposażona w wbudowany uchwyt do 
przenoszenia TAK

27.

Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach 
dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem 
zewnętrznym, służącym do:
• podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w 

formie graficznego wykresu (trendu),
• podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy,
• prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania 

ich przyczyny,
• archiwizacji informacji o przeprowadzonych 

infuzjach.

TAK

28.
Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą 
bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest 
zasilacz zewnętrzny.

TAK

29. Napisy na wyświetlaczu w języku polskim TAK

30.

Duży i czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia 
następujących informacji jednocześnie:
- Nazwa leku
- Dawka
- Szybkość infuzji
- Objętość podana
- Stan naładowania akumulatora
- Aktualne ciśnienie w drenie
- Stan infuzji (w toku lub zatrzymana)

TAK

31. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK
32. Waga do 2.5 kg TAK

Wymagania Wymogi 
graniczne

Odpowiedź 
oferenta

TAK/NIE

Parametry oferowane
(wymienić i opisać)

Stacja dokująca:
33. Możliwość mocowania  do 4 pomp TAK
34. Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn TAK
35. Zasilanie 230 V AC 50Hz TAK

36. System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – 
bez konieczności demontażu elementów pompy TAK

37. możliwość szybkiego wyjęcia z zestawu każdej (dowolnej) 
pompy; podać jak TAK

38. Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne 
przyłączenie zasilania po włożeniu pompy TAK
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lp Wymagania Wymogi 
graniczne

Odpowiedź 
oferenta

TAK/NIE

Parametry oferowane(podać zakres 
parametrów lub  opisać funkcje)

39.

Statyw do stacji dokującej: 
- Podstawa jezdna z możliwością blokowania kół
- Główna kolumna  wykonana ze stali nierdzewnej.
- Konstrukcja składająca się z kolumny, podstawy i 
podwozia 
- Waga do 18 kg

TAK

Dot. Załącznik nr 12 – Zestaw do intubacji i wentylacji

125. Czy Zamawiający dopuści resuscytator z możliwością resuscytacji pacjentów o masie ciała powyżej 
30 kg?

Dot. Załącznik nr 13 – System ogrzewania pacjenta

126. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwość kładzenia pacjenta na kocu?

127. Czy Zamawiający dopuści koc o wadze 2,3 kg?

128. Czy Zamawiający dopuści system z regulacją temperatury w zakresie 30 – 40oC?

129. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwość prania koca ? Oferowany przez nas koc posiada 
wielorazowy pokrowiec który można prać i dezynfekować.

130. Czy Zamawiający dopuści pokrycie koca wykonane z poliuretanu spełniające pozostałe wymagania?

Dot. Załącznik nr 14 – Urządzenie do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych

131. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do mycia i dezynfekcji o wymiarach 600/630/1300 (1450 z 
nóżkami)?

132. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do mycia i dezynfekcji o mocy 9 kW?

Dot. Załącznika nr 17 – Kardiostymulator zewnętrzny

133. załącznik nr 17 – kardiostymulator zewnętrzny, tabela parametrów technicznych – informacje ogólne 
pkt.31Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie przez Zamawiającego treści pkt. 31 tabeli parametrów 
technicznych „Zestaw do wprowadzania elektrod + elektrody – 5 szt.”. W pkt. 28-30 Zamawiający określił 
rozmiary i ilości materiałów eksploatacyjnych do kardiostymulatora zewnętrznego (elektrody, kaniule i 
introduktory).

134. Prosimy o informację czy w związku z zapisami pkt. 31 Zamawiający zamawia większą ilość elektrod 
oraz zestawów do wprowadzania elektrod. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o szczegółowe 
określenie rozmiarów oraz ilości poszczególnych pozycji?

135. załącznik nr 17 – kardiostymulator zewnętrzny, tabela parametrów technicznych – gwarancja i serwis 
pkt. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia zastępczego wyłącznie w przypadku 
naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 7 dni roboczych?

136.  projekt umowy § 3 pkt. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji użytkowania kardiostymulatora zewnętrznego bez 
konieczności dostarczenia instrukcji serwisowej przedmiotu zamówienia?
Instrukcja serwisowa kardiostymulatora zewnętrznego stanowi tajemnicę handlową producenta, natomiast 
instrukcja użytkowania dokładnie opisuje wszelkie informacje związane z opisem oraz obsługą aparatu oraz 
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zawiera niezbędne dla użytkownika informacje związane z danymi technicznymi, konserwacją i przeglądami 
okresowymi oraz myciem i dezynfekcją.

Dot. Załącznik nr 18 – Podnośnik

137. Czy Zamawiający dopuści podnośnik o udźwigu 175 kg?

Dot. Załącznik nr 20 – Wózek do transportu zwłok

138. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2200 mm?

139. Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji wysokości w zakresie (bez pokrywy):  460-860 mm?

140. Czy Zamawiający dopuści wózek o dopuszczalnym obciążeniu 150 kg?

Dot.  Załącznik nr 21 – Wózek wanna do mycia pacjentów

141. Czy Zamawiający dopuści wózek wannę o regulacji wysokości leża w zakresie 550 – 950 mm?

142. Czy Zamawiający dopuści wózek wannę wyposażoną w lakierowane proszkowo barierki boczne, 
zabezpieczone antykorozyjnie?

143. Czy Zamawiający dopuści wózek wannę o nośności 140 kg?

Dot. Załącznik nr 22 – Wózek do przewożenia chorych

144. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 81 cm?

145. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 204 cm?

146. Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji wysokości w zakresie 62 – 94 cm?

147. Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją pozycji Trendelenburga i anty – 
Trendelenburga dokonywaną za pomocą pedałów nożnych umiejscowionych po obu stronach wózka? 
Regulacja w zakresie ± 18°?

148. Czy Zamawiający dopuści wózek z ruchomym segmentem oparcia pleców regulowanym za pomocą 
sprężyny gazowej w zakresie 0 - 90°?

149. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w płynną regulację segmentu uda za pomocą 
mechanizmu korbowego w zakresie 0 - 45°?

150. Czy Zamawiający dopuści wózek z możliwością monitorowania pacjenta standardowym aparatem 
RTG bez konieczności przemieszczania oraz bez konieczności stosowania prowadnic na kasetę? 

151. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w listwy odbojowe zabezpieczające przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, bez konieczności stosowania kół odbojowych?

152. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne składane za pomocą jednego 
przycisku niewystające poza obrys wózka, bez konieczności stosowania na nich dodatkowych listew?

153. Czy Zamawiający dopuści wózek bez szyn do mocowania wyposażenia dodatkowego?

154. Czy Zamawiający dopuści wózek którego podstawa jezdna wyposażona jest w pojedyncze koła o 
średnicy 200 mm z centralną blokadą kół oraz funkcją jazdy na wprost?

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179  
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr  000000015229

Kapitał zakładowy  16 850 000,00 PLN  REGON 510996861, NIP 848-16-30-309 
ZARZĄD - Prezes : Andrzej Bujnowski;  Z-ca Prezesa : Janusz Nowakowski;  Członek Zarządu : Janusz Roszkowski



155. Czy Zamawiający dopuści wózek bez tabletu do serwowania potraw?

Dot. Załącznik nr 23 – Wózek zabiegowo – opatrunkowe
Wózek zabiegowo – opatrunkowy oraz Wózek zabiegowo – opatrunkowy z wyposażeniem

156. Czy Zamawiający dopuści wózki zgodne z poniższym opisem:
Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką 
wytrzymałością i trwałością: wysokoodpornego tworzywa BAYDUR. Konstrukcja wózka wyposażona w 
centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. Czoła szuflad z przezroczystymi 
pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad 
jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i 
ognisk infekcji. Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy 75 mm. z 
elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie 
(kwadracie) zwiększające zwrotność wózka. Wyposażenie podstawowe wózka :
- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, 
- uchwyt do przetaczania, 
- pojemnik do zużytych igieł, 
- otwieracz ampułek, 
- pojemnik na cewniki, 
- pojemnik na butelki, 
- jeden przezroczysty umożliwiający identyfikację tego co znajduje się w środku odchylany pojemniki 
„kieszeń”, 
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania, 
- półkę na żel, 
- uchwyt na butlę z tlenem, 
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na 
leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje. 
Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie 
– zintegrowane w budowie wózka.
Wózek wyposażony w pięć szuflad z czego trzy o wysokości 100 mm oraz dwie o wysokości 150 mm. 
Wymiary zewnętrzne wózka:
-Wysokość : 91 cm 
- Głębokość :72 cm
- Szerokość: 83 cm
Wyposażenie dodatkowe: (zdjęcia mają charakter poglądowy)

Dot. Załącznik nr 24 – Lampa diagnostyczno – zabiegowa mobilna
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157. Czy Zamawiający dopuści lampę której oprawa wyposażona jest w uchwyt okalający połowę głowicy 
oraz dodatkowy uchwyt do pozycjonowania lampy?

158. Czy Zamawiający dopuści lampę o temperaturze barwowej 4 500K?

159. Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku oddawania barw Ra 96?

160. Czy Zamawiający dopuści lampę ze stałym natężeniem oświetlenia 55 000 luksów?

161. Czy Zamawiający dopuści lampę o wgłębności oświetlenia 1300 mm?

Załącznik nr 8 – Respirator:

162. Lp.6 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator wyposażony w pojedynczy, podstawowy, 
kolorowy ekran LCD min. 12" bez regulacji niezależnie od obudowy respiratora? Niewielkie wymiary oraz 
waga całej jednostki umożliwiają dostosowanie położenia ekranu poprzez ruch całego respiratora.

163. Lp.16 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez pomiaru FRC?
164. Lp.17 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez pomiaru ciśnienia 

wewnątrztchawicznego?
165. Lp.18 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z funkcją kapnografii z pomiarem EtCO2, 

VCO2, PetCO2, FetCO2?
166. Lp.21 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością wykonania manualnej próby 

oddechu spontanicznego SBT?
167. Lp.27 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją przepływu wdechowego w 

zakresie 1 – 120 l/min?
168. Lp.30 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją ciśnienia wdechowego w zakresie 

2 - 80 cm H2O?
169. Lp.33 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulowanym procentowym kryterium 

zakończenia fazy wdechowej – zakres 10 -  80% przepływu szczytowego?
170. Lp.39 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator w którym pomiar tlenu wykonywany jest za 

pomocą  wewnętrznego elektrochemicznego czujnika?
171. Lp.56 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator w którym pamięć trendów parametrów 

wentylacji zapisywana i prezentowana w respiratorze jest z 3 dni?
172. Lp.62 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez softwaru umożliwiającego funkcję 

pomiaru rzutu serca metodą Ficka?
173. Lp.63 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez pomiaru rzutu serca metodą Ficka?

Załącznik nr 9 – Respirator transportowy

174. Lp.27 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją ciśnienia PEEP/CPAP 3-30 
cmH2O?

175. Lp.30 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją czułości wydechowej od 10% do 
70%?

176. Lp.38 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez graficznej prezentacji ciśnienia i 
przepływu w funkcji czasu?

177. Lp.42 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez alarmu wysokiej i niskiej częstości 
oddechowej?

178. Lp.49 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z ręczną blokadą funkcji dotykowej ekranu – 
zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji?

  Załącznik nr 13 – System ogrzewania pacjenta 

179.       Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ogrzewacz pacjenta o następującej 
specyfikacji technicznej

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179  
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą nr  000000015229

Kapitał zakładowy  16 850 000,00 PLN  REGON 510996861, NIP 848-16-30-309 
ZARZĄD - Prezes : Andrzej Bujnowski;  Z-ca Prezesa : Janusz Nowakowski;  Członek Zarządu : Janusz Roszkowski



Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek oraz łóżku pacjenta

Urządzenie łatwe do przenoszenia: uchwyt, ciężar max 6 kg

Wymiary: max 30cm x max 35cm x max 40cm

Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem

Zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem

Długość przewodu grzewczego min 1,8 m, długość przewodu zasilającego min 4,0 m

Duża wydajność - szybkie osiągnięcie zakresów przy przepływie powietrza: max. 1400  l/min

Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA 

Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym

Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący (wizualnie lub dźwiękowo) o konieczności 
dokonania przeglądu urządzenia

Poziom hałasu: max. 50 dB 

Zasilanie 230 V, 50/60 Hz

Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała 
pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych Rtg. Materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ 
powietrza. 
Dostępne koce ogrzewające pacjenta min. w 5 rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb (koce na dolną 
część ciała; koce na górną część ciała; koce na całe ciało; koce pediatryczne; koce pod pacjenta)
Dostępne koce specjalne, posiadające dodatkowe właściwości termoizolacyjne, utrzymujące ciepło pacjenta również 
po odłączeniu urządzenia ogrzewającego
Jednorazowe koce ogrzewające dla dorosłych (dotyczy 1szt. urządzenia):
 - - koc na całe ciało (wymiar min. 230x120cm) - 10 szt.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  Prawa zamówień publicznych w imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. 

odpowiadamy, że:

Ad. 1 Tak.

Ad. 2. Nie.

Ad. 3. Nie.

Ad. 4. Tak.

Ad. 5. Tak.

Ad. 6. Tak.

Ad. 7. Tak. Dopuszczamy.

Ad. 8. Tak.

Ad. 9. Tak.

Ad. 10. Dopuszczamy.

Ad. 11. Nie.
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Ad. 12. Nie.

Ad. 13. Tak.

Ad.14. Dopuszczamy.

Ad.15. Dopuszczamy.

Ad. 16. Tak.

Ad. 17. Tak.

Ad. 18. Tak.

Ad. 19 . Tak.

Ad. 20. Tak.

Ad. 21. Tak.

Ad. 22. Tak.

Ad. 23. Tak.

Ad. 24. Tak.

Ad. 25. Nie.

Ad. 26. Tak.

Ad. 27. Tak.

Ad. 28. Tak.

Ad. 29. Tak.

Ad. 30. Tak.

Ad. 31. Tak.

Ad. 32. Tak.

Ad. 33. Tak.

Ad. 34. Tak.

Ad. 35. Tak.

Ad. 36. Tak.

Ad. 37. Tak.

Ad. 38. Tak.

Ad. 39. Tak.

Ad. 40. Tak.

Ad. 41. Dopuszczamy.

Ad. 42. Dopuszczamy.

Ad. 43. Tak.
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Ad. 44. Tak.

Ad. 45. A- wysokość 3,0m B- Wysokość od podłogi do obudowy kanałów 2,6m

Ad. 46. Strop żelbetowy prefabrykowany z płyt kanałowych gr. 24cm o dopuszczalnym obciążeniu 

150kg/m2.

Ad. 47. Od ściany zewnętrznej do obudowy kanałów wentylacyjnych będzie znajdować się 0,9m 

wolnej przestrzeni, jest możliwość uzyskania wolnej przestrzeni o wym. 70x70cm. Obudowa 

kanałów zmniejszy wysokość pomieszczenia  z 3,0m na 2,6m. 

Ad. 48. Dostawca jest zobowiązany do montażu kolumn na istniejących stropach.

Ad. 49.  Instalacje będą doprowadzone pod kolumny (bezpodpięć). 

Ad. 50. Zamawiający odejdzie od wymogu zapewnienia na czas naprawy urządzenia zastępczego w 

przypadku kolumn sufitowych.

Ad. 51. Zamawiający W SIWZ określił, że wymaga Oświadczenie Wykonawcy, iż posiada i dostarczy 

na każde wezwanie Zamawiającego: „ b)  dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do 

Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do 

używania”  tylko jeśli pierwszy wpis dokonano na terenie RP. W innych przypadkach wystarczy 

deklaracja zgodności i certyfikat CE.

Ad. 52. Nie.

Ad. 53. Nie.

Ad. 54. Nie.

Ad. 55. Zamawiający dokonał już modyfikacji par. 6 ust. 11 na następujące brzmienie: „Dostawca 

zobowiązany będzie w terminie do 30 dni po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego podzespołu  

(elementu) wymienić sprzęt na nowy o parametrach nie gorszych niż zawarte w SIWZ”

Ad. 56. Tak.

Ad. 57. Tak, po zrealizowaniu zamówienia.

Ad. 58. Zamawiający zmodyfikował par.8 ust.1.

Ad. 59. Zamawiający sam ubezpieczy przedmiot zamówienia. Towarzystwo ubezpieczeniowe zostanie 

wyłonione w drodze przetargu przez brokera. Zamawiający ubezpieczy przedmiot zamówienia w zakresie: od 

pożaru i innych zdarzeń losowych w tym również przepięć i dewastacji, od szkód materialnych od daty 

dostawy do daty włączenia do eksploatacji.

Ad. 60.Tak.

Ad. 61.Nie.

Ad. 62.Tak. Zamawiający zmodyfikował par.5 ust.7.

Ad. 63. Zamawiający zmodyfikował par.5 ust.5. Zamawiający przewiduje spłatę w okresie 60 rat natomiast 

zapis o aneksowaniu nie wyklucza możliwości uzgodnienie pomiędzy stronami wcześniejszej spłaty rat i 
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warunków z tym związanych.

Ad. 64.Tak.

Ad. 65.Tak.

Ad. 66. Tak.

Ad. 67.Tak.

Ad. 68.Tak.

Ad. 69.Nie.

Ad. 70. Zamawiający dopuści łóżko z barierkami  o wysokości 42 cm powyżej leża.

Ad. 71.Tak.

Ad. 72.Tak.

Ad. 73.Dopuszczamy.

Ad. 74.Dopuszczamy.

Ad. 75. Tak.

Ad. 76. Dopuszczamy.

Ad. 77. Nie.

Ad. 78.Nie.

Ad. 79.Tak.

Ad. 80.Tak. 

Ad. 81.Tak. 

Ad. 82.Tak. 

Ad. 83.Nie.

Ad. 84.Nie.

Ad. 85.Nie.

Ad. 86.Tak. 

Ad. 87.Tak. 

Ad. 88.Tak pod warunkiem podawania preparatów wszystkich firm dostępnych na rynku.

Ad. 89.Tak.

Ad.90. Tak. Zamawiający dopuści kolumnę wyposażoną w hamulce pneumatyczne jeżeli nie będzie

           wymagana żadna dodatkowa instalacja, np. sprężonego powietrza.

Ad. 91. Tak dopuszczamy 630x500mm(+/-10%).

Ad. 92. Tak.

Ad. 93. Tak.

Ad. 94. Nie.

Ad. 95.  Tak.

Ad. 96. Tak.
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Ad. 97.Tak.

Ad. 98. Tak.

Ad. 99 Nie.

Ad. 100.Tak.

Ad. 101. Tak.

Ad. 102.Zamawiający dopuści łóżko z barierkami  o wysokości 42 cm powyżej leża.

Ad. 103.Tak.

Ad. 104. Nie.

Ad. 105.Tak.

Ad. 106.Nie.

Ad. 107.Tak.

Ad. 108.Tak.

Ad. 109.Nie.

Ad. 110.Tak.

Ad. 111.Tak.

Ad. 112.Tak.

Ad. 113.Nie.

Ad. 114.Tak.

Ad. 115.Tak.

Ad. 116.Tak.

Ad. 117.Tak.

Ad. 118.Tak.

Ad. 119.Tak.

Ad. 120.Tak.

Ad. 121.Tak.

Ad. 122.Tak.

Ad. 123.Tak.

Ad. 124. Nie.

Ad. 125. Nie.

Ad. 126. Nie.

Ad. 127. Nie.

Ad. 128. Nie.

Ad. 129. Nie.

Ad. 130. Tak.

Ad. 131. Tak.
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Ad. 132. Nie.

Ad. 133. 5 zestawów 6F + 5 elektord CH6

Ad. 134. Tak, 5 zestawów 6F + 5 elektord CH6

Ad. 135. Nie.

Ad. 136. Tak.

Ad. 137. Nie.

Ad. 138. Tak.

Ad. 139. Tak.

Ad. 140. Nie.

Ad. 141. Tak.

Ad. 142. Nie.

Ad. 143. Nie.

Ad. 144. Nie.

Ad. 145. Nie.

Ad. 146. Nie.

Ad. 147. Tak.

Ad.148. Tak. 

Ad. 149.Tak.

Ad. 150. Tak.

Ad. 151. Tak.

Ad. 152. Tak.

Ad. 153. Nie.

Ad. 154. Tak.

Ad. 155. Tak.

Ad. 156 Tak.

Ad. 157. Tak.

Ad. 158. Tak.

Ad. 159. Tak.

Ad.160. Tak.

Ad. 161. Tak.

Ad. 162.Tak.

Ad. 163. Tak.
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Ad. 164. Nie.

Ad. 165., Ad. 172.., Ad. 173. Zamawiający dopuszcza urządzenie nie posiadające opisanych parametrów jeśli 

oferent  zaproponuje  dodatkowe  urządzenia/monitory  spełniające  te  parametry  w  ilości  1  szt.  pracujące 

niezależnie od respiratora. Urządzenie może być modułem na wyposażeniu monitorów opisanych w załączniku 

11.

Ad. 166. Tak.

Ad. 167. Tak.

Ad. 168. Tak.

Ad. 169. Tak.

Ad. 170. Tak.

Ad. 171. Tak.

Ad. 172. Patrz Ad. 165.

Ad. 173. Patrz Ad. 165.

Ad. 174. Tak.

Ad. 175. Tak.

Ad. 176. Tak.

Ad. 177. Tak.

Ad. 178. Tak.

Ad. 179. Tak.

Z poważaniem
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