
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/   /    /12                   Data: 03.09.2012 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 200 000 euro na dostawę sprzętu medycznego oraz 
wyposażenia dla Oddziału  Anestezjologii i Intensywnej Terapii w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.(Znak postępowania: 
4048/2012).

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 (tj - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) do Zamawiającego zostały wniesione przed upływem 
terminu składania ofert niżej przytoczone pytania:
      

1. Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu  system ogrzewania pacjenta oddziału intensywnej terapii fabrycznie  
nowy z 2011 roku? 

Załącznik nr 7 Defibrylator podstawowy – 1 szt.

2. Ad  p.  6:  Czy  Zamawiający  dopuści  nowoczesny  niskoenergetyczny  defibrylator  dwufazowy  ZOLL R  Series  
z zakresem wyboru energii od 1 do  200 J, spełniający aktualne Wytyczne 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji 
dotyczące zakresu energii defibrylacji dwufazowej ? 

Najnowsze Wytyczne 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji nie wymagają stosowania energii dwufazowej na poziomie 360 J,  
podają  natomiast  dopuszczalny  zakres  energii  defibrylacji  mieszczący  się  w  przedziale  od  150  do  360  J.  Dwufazowe  
niskoenergetyczne impulsy defibrylacyjne o energii do 200 J stosuje obecnie większość producentów, w tym czołowe firmy takie  
jak Philips,  Schiller,  ZOLL a  także  Corpuls,  Cardio Aid,  Reanibex.  Wymóg specyfikacji  w obecnej  postaci  promuje starszą  
technologię dwufazową i w sposób nieuzasadniony uniemożliwia zaoferowanie urządzeń najnowocześniejszych, o potwierdzonej 
klinicznie  skuteczności,  zgodnych  z  najnowszymi  wytycznymi  i  posiadających  wszelkie  dopuszczenia  do  stosowania  w 
działaniach medycznych, co stanowi w świetle ustawy Zamówienia Publiczne czyn nieuczciwej konkurencji.

3. Ad p. 7: Czy Zamawiający dopuści defibrylator z czasem ładowania do energii maksymalnej 200 J nie 
przekraczającym 7 sekund ?

Różnica w czasie ładowania jest nieistotna z punktu widzenia klinicznego.

4. Ad  p.  10:  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  niskoenergetyczny  defibrylator  dwufazowy  z  energią  
defibrylacji w trybie AED od 120 do 200J?

Podany zakres energii jest zgodny z obowiązującymi Wytycznymi 2010 ERC dla defibrylacji AED.

5. Ad p. 12: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z funkcją rozładowania energii na 
łyżkach defibrylacyjnych?

Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczne rozładowanie energii  bez odkładania łyżek lub ich zapinania w gniazdach obudowy 
defibrylatora.

6. Ad p. 16: Czy Zamawiający dopuści defibrylator z pomiarem częstości akcji serca w zakresie 0-300 uderzeń na  
minutę ?

Jest to zakres typowy dla większości defibrylatorów. Częstości akcji serca w zakresie przekraczającym prawidłowe wartości są 
sygnalizowane przez system alarmowy aparatu.
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7. Ad p. 17: Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator umożliwiający manualną i automatyczną regulację 
wzmocnienia sygnału EKG w zakresie 0,5 do 3,0 cm/mV ?

Jest to zakres typowy dla większości defibrylatorów i wystarczający dla poprawnego wyświetlenia zapisu EKG przy wielkości  
ekranu stosowanej w defibrylatorach. Wartości wzmocnienia spoza tego zakresu w praktyce nie są wykorzystywane.

8. Ad p. 20: Czy Zamawiający dopuści  nowoczesny defibrylator wyposażony w funkcję stymulacji  przezskórnej 
ZOLL NTP z regulacją natężenia prądu stymulacji w zakresie 0-140 mA ?

Skuteczność  stymulacji  zewnętrznej  jest  uwarunkowana nie tylko  wartością prądu stymulacji  ale  także parametrami impulsu 
stymulującego (kształt i szerokość impulsu). Technologie wykorzystujące impuls prostokątny o szerokości 40 ms (m.in. oferowana 
w naszych defibrylatorach technologia ZOLL NTP) charakteryzują się potwierdzoną klinicznie wyższą skutecznością stymulacji  
(niższe amplitudy prądu zapewniające skuteczną stymulację) w porównaniu z technologią wykorzystującą impulsy trapezoidalne o 
szerokości  20  ms.  Zapewnienie  skutecznej  stymulacji  niższym prądem ma istotne  znaczenie  dla  pacjenta,  redukuje  bowiem  
niekorzystne  efekty  uboczne  stymulacji  zewnętrznej  (oparzenia  skóry,  stymulację  mięśni).  Ponadto  większa  rozdzielczość 
regulacji (2 mA) daje możliwość takiego ustawienia natężenia prądu, które jest jak najmniej dolegliwy dla pacjenta.

9. Ad p.  30:  Czy Zamawiający  dopuści  defibrylator o umożliwiający wykonanie min.  100 defibrylacji  z  energią 
maksymalną 200J na w pełni naładowanych akumulatorach ?

10. Ad p. 32: Czy Zamawiający dopuści defibrylator o wadze 6,9 kg z kompletnym wyposażeniem (akumulator, łyżki  
defibrylacyjne dla dorosłych/ pediatryczne) ?

11. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany defibrylator posiadał funkcje wspomagania resuscytacji krążeniowo-
oddechowej w postaci monitorowania częstości i głębokości ucisków klatki piersiowej, z sygnalizacją optyczną i  
dźwiękową   właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć klatki piersiowej, prezentacją graficzną na 
ekranie  defibrylatora  prawidłowego  zakresu  głębokości  uciśnięć  obrazującego  aktualne  ciśnienie  perfuzji 
wieńcowej ratowanego pacjenta ?

Załącznik nr 7 Defibrylator rozbudowany – 1 szt.

12. Ad  p.  6:  Czy  Zamawiający  dopuści  nowoczesny  niskoenergetyczny  defibrylator  dwufazowy  ZOLL R  Series  
z zakresem wyboru energii od 1 do  200 J, spełniający aktualne Wytyczne 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji 
dotyczące zakresu energii defibrylacji dwufazowej ?

Najnowsze Wytyczne 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji nie wymagają stosowania energii dwufazowej na poziomie 360 J,  
podają  natomiast  dopuszczalny  zakres  energii  defibrylacji  mieszczący  się  w  przedziale  od  150  do  360  J.  Dwufazowe  
niskoenergetyczne impulsy defibrylacyjne o energii do 200 J stosuje obecnie większość producentów, w tym czołowe firmy takie  
jak Philips,  Schiller,  ZOLL a  także  Corpuls,  Cardio Aid,  Reanibex.  Wymóg specyfikacji  w obecnej  postaci  promuje starszą  
technologię dwufazową i w sposób nieuzasadniony uniemożliwia zaoferowanie urządzeń najnowocześniejszych, o potwierdzonej 
klinicznie  skuteczności,  zgodnych  z  najnowszymi  wytycznymi  i  posiadających  wszelkie  dopuszczenia  do  stosowania  w 
działaniach medycznych, co stanowi w świetle ustawy Zamówienia Publiczne czyn nieuczciwej konkurencji.

13. Ad p. 7: Czy Zamawiający dopuści defibrylator z czasem ładowania do energii maksymalnej 200 J nie 
przekraczającym 7 sekund ?

Różnica w czasie ładowania jest nieistotna z punktu widzenia klinicznego.

14. Ad  p.  10:  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  niskoenergetyczny  defibrylator  dwufazowy  z  energią  
defibrylacji w trybie AED od 120 do 200J?

Podany zakres energii jest zgodny z obowiązującymi Wytycznymi 2010 ERC dla defibrylacji AED.

15. Ad p. 12: Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z funkcją rozładowania energii na 
łyżkach defibrylacyjnych?

Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczne rozładowanie energii  bez odkładania łyżek lub ich zapinania w gniazdach obudowy 
defibrylatora.
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16. Ad p. 16: Czy Zamawiający dopuści defibrylator z pomiarem częstości akcji serca w zakresie 0-300 uderzeń na  
minutę ?

Jest to zakres typowy dla większości defibrylatorów. Częstości akcji serca w zakresie przekraczającym prawidłowe wartości są 
sygnalizowane przez system alarmowy aparatu.

17. Ad p. 17: Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator umożliwiający manualną i automatyczną regulację 
wzmocnienia sygnału EKG w zakresie 0,5 do 3,0 cm/mV ?

Jest to zakres typowy dla większości defibrylatorów i wystarczający dla poprawnego wyświetlenia zapisu EKG przy wielkości  
ekranu stosowanej w defibrylatorach. Wartości wzmocnienia spoza tego zakresu w praktyce nie są wykorzystywane.

18. Ad p. 20: Czy Zamawiający dopuści  nowoczesny defibrylator wyposażony w funkcję stymulacji  przezskórnej 
ZOLL NTP z regulacją natężenia prądu stymulacji w zakresie 0-140 mA ?

Skuteczność  stymulacji  zewnętrznej  jest  uwarunkowana nie tylko  wartością prądu stymulacji  ale  także parametrami impulsu 
stymulującego (kształt i szerokość impulsu). Technologie wykorzystujące impuls prostokątny o szerokości 40 ms (m.in. oferowana 
w naszych defibrylatorach technologia ZOLL NTP) charakteryzują się potwierdzoną klinicznie wyższą skutecznością stymulacji  
(niższe amplitudy prądu zapewniające skuteczną stymulację) w porównaniu z technologią wykorzystującą impulsy trapezoidalne o 
szerokości  20  ms.  Zapewnienie  skutecznej  stymulacji  niższym prądem ma istotne  znaczenie  dla  pacjenta,  redukuje  bowiem  
niekorzystne  efekty  uboczne  stymulacji  zewnętrznej  (oparzenia  skóry,  stymulację  mięśni).  Ponadto  większa  rozdzielczość 
regulacji (2 mA) daje możliwość takiego ustawienia natężenia prądu, które jest jak najmniej dolegliwy dla pacjenta.

19. Ad p.  32:  Czy Zamawiający  dopuści  defibrylator o umożliwiający wykonanie min.  100 defibrylacji  z  energią 
maksymalną 200J na w pełni naładowanych akumulatorach ?

20. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany defibrylator posiadał funkcje wspomagania resuscytacji krążeniowo-
oddechowej w postaci monitorowania częstości i głębokości ucisków klatki piersiowej, z sygnalizacją optyczną i  
dźwiękową   właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć klatki piersiowej, prezentacją graficzną na 
ekranie  defibrylatora  prawidłowego  zakresu  głębokości  uciśnięć  obrazującego  aktualne  ciśnienie  perfuzji 
wieńcowej ratowanego pacjenta ?

Zakres nr 4

21. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 4 Zestawu do intubacji i wentylacji umieszczonego w 
torbie z materiału np. typu Cordura.

Dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu umieszczonego w torbie pozwoli na zachowanie konkurencyjności ofert 
przetargowych i umożliwi złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców. Poza tym powyższe zmiany nie wpłyną w żaden 
sposób na pogorszenie wartości użytkowych produktów, a wręcz przeciwnie z uwagi na fakt, iż zestaw umieszczony w torbie jest 
praktyczniejszym rozwiązaniem, ponieważ zajmuje mniej miejsca. Opakowanie w formie torby jest poza tym trwalsze niż 
opakowanie z tworzywa sztucznego. 
Poza tym zwracamy się z uprzejmą prośba o odstąpienie od wymogu instalacji, uruchomienia w zakresie nr 4, ponieważ sprzęt 
będący przedmiotem tej części nie wymaga instalacji oraz uruchomienia. Ponadto prosimy o odstąpienie od wymogu 
przeprowadzenia szkolenia w tym zakresie, ponieważ jest to sprzęt bardzo prosty w obsłudze.
Dotyczy treści SIWZ

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w ramach pakietu 2, 12 i 15 do 8 tygodni 
od dnia podpisania umowy lub inny stosowny termin zaproponowany przez Zamawiającego? Przedmiotem zamówienia 
jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem 
zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na 
wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych. 

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę stawki kar umownych za opóźnienie w dostawie z 1% na 0,5% lub inną 
stosowną stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego? Proponowane kary są zbyt wysokie biorąc pod uwagę krótki 
termin realizacji zamówienia.

Dotyczy Pakietu nr 2 – Łóżko szpitalne z napędem elektrycznym – 7 szt.
24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez sygnalizacji diodowej na panelu sterowniczym włączenia do sieci?  

Parametr ten nie jest konieczny do prawidłowego użytkowania łóżka i nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego.

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością przedłużenia leża do 2500mm dla pacjentów wysokiego 
wzrostu?  Proponowane  rozwiązanie  jest  korzystniejsze  od  wymaganego  i  podnosi  komfort  pacjentów  o  wyższym 
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wzroście.

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o niezwykle stabilnej konstrukcji, opartej na dwóch kolumnach 
wykonanych z prostopadłościennych kształtowników oraz siłowników elektrycznych ze stopniem ochrony IP66? 
Zastosowany kształt kolumn zapobiega ich uszkodzeniu na skutek działających sił przy nierównomiernym rozłożeniu 
obciążenia oraz chroni siłowniki przed działaniem wody i pyłu, wskazane rozwiązanie jest bardzo korzystne, gdyż 
pozwala na ograniczenie miejsc trudnodostępnych, mogących powodować gromadzenie się brudu i zarazków, ułatwia 
dezynfekcję łóżka, zapewnia jego maksymalną stabilność.

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez zabezpieczenia przed nieświadomym uruchomieniem funkcji? 
Brak wskazanego parametru nie wpływa na wartość użytkową  łóżka oraz bezpieczeństwo pacjentów.

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez zabezpieczenia przed nieświadomym uruchomieniem sterowania 
nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne 
dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łózka i nie ma uzasadnienia klinicznego.

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez odłączenia wszelkich regulacji z pilota lub panelu po 60 sekundach 
nieużywania  regulacji?  Brak  wskazanego  parametru  nie  wpływa  na  wartość  użytkową  łóżka  oraz  bezpieczeństwa 
pacjentów.

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w centralny system blokowania układu jezdnego przy 
pomocy  ramy  nożnej  umieszczonej  przy  dolnym  szczycie  oraz  dodatkowe  piąte  koło  kierunkowe?  Proponowane 
rozwiązanie  jest  w  równie  korzystne  jak  wymagane,  gwarantuje  pełną  mobilność  łóżka,  łatwość  prowadzenia  oraz  
uzyskania wymaganego unieruchomienia.

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w pojedynczy układ ważenia odnotowujący całkowita 
wagę pacjenta? Oferowane rozwiązanie jest  optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych łóżka i  bardzo dobrze 
sprawdza się w praktyce.

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją pozycji egzaminacyjnej zamiast wymaganej  
horyzontalnej dla której obciążenie robocze wynosi 250 kg? Parametr ten w zakresie funkcjonalnym jest zbliżony do 
wymaganego i doskonale sprawdza się w praktyce stosowania.

33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez uchwytu  na worki do moczu? Wymagane rozwiązanie nie jest  
konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka.

34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac zmiennociśnieniowy, w którym komory napełniają się powietrzem i 
opróżniają na przemian co druga, system 1:2 w stałym cyklu 10 minutowym? Proponowane rozwiązanie jest optymalnie  
dostosowane dla potrzeb użytkowych materaca i jest bardzo korzystne ze względu klinicznego i gwarantuje komfort  
pacjentów eliminując ryzyko powstawania odleżyn u pacjentów długoterminowych.

35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac, który składa się modułowo z 20 komór w kształcie "8" tworzących 
całość, konstrukcja materaca umożliwia łatwą wymianę każdej komory? Proponowane rozwiązanie jest znacznie 
korzystniejsze i podnosi funkcjonalność materaca ponadto gwarantuje najwyższą skuteczność materaca w terapii 
przeciwodleżynowej.

Dotyczy Pakietu nr 12 – Lampa diagnostyczno-zabiegowa mobilna – 1 szt.
36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości lampę diagnostyczno-zabiegową brytyjskiego producenta, 

której temperatura barwowa regulowana jest w przedziale 3 700-5 000K? Zastosowane rozwiązanie pozwala na 
każdorazowe dostosowanie temperatury barwowej do potrzeb wykonywanego zabiegu.  

37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najwyższej jakości lampę diagnostyczno-zabiegową brytyjskiego producenta, 
w której średnica oświetlanego pola jest regulowana i zawiera się w przedziale 180 – 360 mm? Oferowany parametr w 
znacznym stopniu podnosi wartość użytkową i funkcjonalność lampy, a zastosowanie przez producenta innowacyjnej 
technologii HD-LED sprawia, że emitowane przez lampę światło o jednolitym wysokim natężeniu jest równomiernie 
dystrybuowane na całym oświetlanym polu tworząc jednorodny obszar roboczy. 

Dotyczy Pakietu nr 15 – Wózek do przewożenia chorych – 1 szt.
38. Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wózek  transportowy,   którego  całość  konstrukcji  oparta  jest  na  jednej 

kolumnie i  wykonana z ocynkowanej stali  pokrytej  następnie osłoną z laminatu powleczonego warstwą poliuretanu, 
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natomiast całość konstrukcji próżniowo pokryta termoplastycznym tworzywem, a sama podstawa powleczona teflonem? 
Takie rozwiązanie jest  bardzo korzystne,  gdyż  wszystkie części  metalowe są bardzo dokładnie zabezpieczone przed 
otoczeniem, stół jest łatwy w dezynfekcji, odporny na wszelkie uszkodzenia zarówno mechaniczne jak i chemiczne, co  
podnosi jego wartość użytkową.

39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy o szerokości całkowitej przy podniesionych barierkach 
wynoszącej  80,5cm  oraz  długości  całkowitej  wynoszącej  215cm?   Oferowane  parametry  są  wystarczające  dla 
zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i pełnego komfortu przewożonym pacjentom o zróżnicowanych gabarytach.

40. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, w którym wysokość minimalna mierzona od podłoża do 
blatu  wynosi  53,5  cm?  Oferowany  parametr  jest  optymalnie  dostosowany  dla  potrzeb  użytkowych  wózka  i  jest 
wystarczający dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa podczas opuszczania leża przez pacjentów o niższym wzroście.

41. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, w którym regulacja pozycji Trendelenburga odbywa się 
w zakresie 0-14º natomiast pozycja anty-Trendelenburga w zakresie od 0-10º? Oferowane rozwiązanie są optymalnie  
dostosowane dla potrzeb użytkowych wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

42. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, w którym płynna regulacja oparcia pleców przy użyciu 
mechanizmu sprężyny gazowej odbywa się w zakresie 0 - 90º? Oferowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od 
wymaganego i  gwarantuje pełny komfort  przewożonych pacjentów oraz ich właściwe ułożenie podczas zabiegu lub 
badania.

43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu pacjentów składający się z dwóch segmentów, a więc  
bez oddzielnego segmentu uda i bez możliwości uzyskania pozycji fotelowej? Proponowane rozwiązanie jest optymalne 
dla wózków transportowych i doskonale sprawdza się w praktyce użytkowej, gdyż wózki te nie są przeznaczone do  
przeprowadzania zabiegów medycznych i nie wymagają uniesienia bądź opuszczenia nóg.

44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy wyposażony wyłącznie w cztery jednoosiowe krążki 
odbojowe zlokalizowane w narożnikach  leża  bez  dodatkowych krążków umieszczonych z  boku wózka?  Oferowane 
rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych wózka i jest wystarczające dla zapewnienia pełnej  
ochrony wózka oraz ścian przed wszelakimi uszkodzeniami mechanicznymi.

45. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wózek  transportowy  wyposażony  w  barierki  boczne  pokryte 
termoplastycznym  tworzywem swobodnie  opuszczane  pod leże  przy pomocy dźwigni,  gwarantujące  przy tym brak 
przerwy transferowej? Oferowane rozwiązanie jest znacznie lepsze od wymaganych barierek składanych, które mogą 
powodować przyszczypanie lub zakleszczenie części ciała lub wyposażenia.

46. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy wyposażony w barierki boczne bez listew odbojowych?  
Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka.

47. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez aluminiowej szyny  wyposażonej w przesuwne uchwyty  pod 
leżem  oraz  bez  eurolistwy  umieszczonej  od  strony  nóg  do  mocowania  wyposażenia  dodatkowego?  Wymagane 
rozwiązanie  nie  jest  konieczne  gdyż  oferowany wózek  wyposażony jest  wyprofilowaną  podstawę  przeznaczoną  na 
przewożenie dodatkowego osprzętu oraz rzeczy osobistych pacjenta.

48. Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania wózek, wyposażony w  2 wieszaki  infuzyjne,  które zamocowane są na 
barierkach i składane są wzdłuż barierek, tak by nie przeszkadzać w sytuacjach gdy są zbędne? Oferowane rozwiązanie  
bardzo dobrze sprawdza się w praktyce zarówno podczas transportu jak i przeprowadzanych badań.

49. Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania wózek transportowy wyposażony w cztery pojedyncze koła? Oferowane 
rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.
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50. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy wyposażony w centralną blokadę kół aktywowaną za 
pomocą dwustronnych ram nożnych umieszczonych wzdłuż podstawy oraz dodatkowe piąte koło kierunkowe opuszczane 
do podłoża za pomocą osobnej dźwigni? Rozwiązanie jest tożsame z wymaganym i gwarantuje optymalną mobilność  
wózka.

51. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w blaty pokryte bezszwowymi przeciwodleżynowymi,  
viscoelastycznymi  materacami  w pokrowcu z  domieszką  lycry zgrzewanymi  techniką  ultradźwięków,  mocowane na 
rzepy w kolorze  czarnym o  wysokości  90mm? Wskazane rozwiązanie  jest  bardzo korzystne  i  zapewnia  najwyższy 
komfort transportowanego oraz personelu medycznego. 

52. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który nie jest wyposażony w tablet do serwowania 
potraw? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka.

Dot. : Pakietu 11, załącznik 8:
53. W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia określony w pakiecie 11, załącznik 8 nie podlega  rygorom ustawy o 

wyrobach  medycznych  zwracamy się  z  pytaniem czy Zamawiający odstąpi  od  wymogu pkt.  VI,  3,  2)  SIWZ,  tj.  o 
konieczności posiadania przez oferowany przedmiot zamówienia a) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli 
jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacją technicznym tj. 
Deklaracja Zgodności oraz Certyfikat Jednostki Notyfikowanej, b) dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia 
wyrobu  do  Rejestru  Wyrobów  Medycznych  i  Podmiotów  Odpowiedzialnych  za  ich  wprowadzenie  do  obrotu  i  do 
używania na rzecz wyspecyfikowanego w poz. 13 tabeli parametrów technicznych „Wózka zabiegowo-opatrunkowego – 
1  szt”  oraz  „Wózka  zabiegowo-opatrunkowego  z  wyposażeniem  –  2  szt”  Atestu  higienicznego  potwierdzającego 
przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażenia szpitali i gabinetów medycznych”, które to dokumenty 
jednoznacznie  potwierdzą,  że  oferowane  wózki  są  dopuszczone  do  wyposażenia  szpitali,  gabinetów  medycznych  i 
stomatologicznych?

Dot. : Pakietu 11, załącznik 20:
54. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu zwłok o długości całkowitej wynoszącej 2200mm?
55. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu zwłok z układem jezdnym składającym się z czterech 

kół o średnicy 150mm z centralnym hamulcem?
Dot.: Pakietu 2, załącznik 6:

56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z napędem elektrycznym oparte na dwóch kolumnach 
niecylindrycznych?

57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne nie posiadające sterowania nożnego?
58. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne nie posiadające opcji odłączenia wszystkich regulacji z pilota 

lub panalu po 60 sekundach nieużywania regulacji na rzecz panelu centralnego z blokadą, w którym jednocześnie należy 
przycisnąć przycisk aktywacyjny i przycisk regulacji danej pozycji?

59. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z bezpiecznym obciążeniem roboczym wynoszącym 230kg?
60. Czy Zamawiający dopuści w miejsce 7,5- minutowego stałego cyklu zaoferowanie nieznacznie tylko odbiegającego od 

wymogu 10- bądź 12- minutowego czasu cyklu?
61. Czy Zamawiający dopuści alternatywną do opisanej budowę materaca, gdzie wszystkie komory wyposażone są w zawory 

odcinające  umieszczone wzdłuż przewodu powietrznego materaca, co umożliwia wyłączanie i włączanie pracy dowolnej 
komory np. pod łopatkami czy pośladkami w celu przeprowadzenia bezdotykowej terapii odleżyn?

Pakiet 13 - System ogrzewania pacjenta

62. Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy o wadze 2,2 kg?

63. 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. 

64. Czy Zamawiający dopuści gwarancję na min. 100 cykli prania poszewki na koc grzewczy?

65. Czy Zamawiający dopuści koc grzewczy, którego nie można prać ale który można zmywać i dezynfekować 
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ogólnodostępnymi środkami do dezynfekcji na bazie alkoholu?
dotyczy załącznika nr 6 – łóżko szpitalne z napędem elektrycznym – 7 szt.

66. Czy Zamawiający dopuści w miejsce 7,5- minutowego stałego cyklu zaoferowanie nieznacznie tylko odbiegającego od 

wymogu 10- bądź 12- minutowego czasu cyklu?

67. Czy Zamawiający dopuści alternatywną do opisanej budowę materaca, gdzie wszystkie komory wyposażone są w zawory 
odcinające  umieszczone wzdłuż przewodu powietrznego materaca, co umożliwia wyłączanie i włączanie pracy dowolnej 
komory np. pod łopatkami czy pośladkami w celu przeprowadzenia bezdotykowej terapii odleżyn?

dotyczy załącznika nr 6 – łóżko szpitalne z napędem elektrycznym – 7 szt.
68. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 510 – 910 mm?
69. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez panelu sterowania nożnego?

Dotyczy załącznika nr 20 – wózek do transportu zwłok – 1 szt.
70. Czy Zamawiający wymaga wózka wykonanego w całości ze stali nierdzewnej (podwozie, nosze, pokrywa), co znacznie 

zwiększa jego żywotność i jest łatwiejsze w dezynfekcji?
71. Czy Zamawiający dopuści wózek z mechaniczną regulacją wysokości w zakresie 550 – 950 mm?

Dotyczy załącznika nr 21 – wózek wanna do mycia pacjentów – 1 szt.
72. Czy Zamawiający wymaga wózka wykonanego w całości ze stali nierdzewnej (podwozie, szczyty, barierki), co znacznie 

zwiększa jego żywotność i jest łatwiejsze w dezynfekcji?
73. Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 550 – 950 mm?

Pakiet nr.6 – ssak elektryczny.
74. Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o wadze 6,3 kg?

Załącznik nr 11 – Wózek do przewożenia chorych

75. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wózek  do  transportu  chorych  posiadający  pozycję  Trendelenburga 
uzyskiwaną  za  pomocą  sprężyny  gazowej  w  zakresie  od  0  do  120   jest  to  parametr,  który  nie  wiele  odbiega  od 
wymaganego i nie ma on wpływu na pogorszenie właściwości użytkowych?

Załącznik nr 20 – Wózek do transportu zwłok
76. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu zwłok posiadający pokrywę wykonaną z tworzywa 

sztucznego?
77. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych posiadający dopuszczalne obciążenie 

wynoszące 140 kg; jest to parametr, który nie wiele odbiega od wymaganego?

Załącznik nr 6 Łóżko szpitalne 
78. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka spełniające wymagania normy EN 60601-2-52 posiadające leże oparte  

w 8 punktach poruszające na pantografie oferowane rozwiązanie oferuje większą stabilność leża niż podparcie leza na  
dwóch kolumnach w części środkowej leża?

79. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózko do intensywnej terapii posiadające rozkładany szczyt zwiększający 
przestrzeń  do  monitorowania  pacjenta  ramieniem  „C”  z  możliwością  jego  szybkiego  demontażu  umożliwiający 
przeprowadzenie szybkiej intubacji?

80. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózko do intensywnej terapii posiadające regulację elektryczną części nożnej  
w zakresie od 0 do 800 oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego?

81. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózko do intensywnej terapii posiadające elektroniczne zabezpieczenie przed 
nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego?

82. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łózko  do  intensywnej  terapii  posiadające  rozwiązanie  konstrukcyjne 
polegające  na  automatycznym  odłączeniu  wszelkich  regulacji  z  pilota  i  aktywacji  ich  z  panelu  sterującego  przez  
wciśnięcie  klawisza aktywującego; proponowane rozwiązanie jest jedną z opcji konfiguracji pilota i panelu sterującego 
mające na celu zabezpieczenie pacjenta przed przypadkową  zmianą jego ułożenia?

83. Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  stosowane  systemy  ważenia  spełniały  wymagania  dyrektywy  93/42/EWG  oraz 
Dyrektywy 2009/23/WE o wagach nieautmatycznych tzn. posiadały legalizację i posiadały w związku z tym wyraźne 
oznaczenie  CE  z  podaniem  numeru  jednostki  notyfikowanej,  Oznaczenie  metrologiczne  „M”,  klasę  dokładności, 
obciążenie minimalne i maksymalne oraz wartość działki legalizacyjnej?

84. Czy  Zamawiając,  aby  rozwiązać  problem  legalizacji  dopuści  łóżko  do  intensywnej  terapii  posiadający  niezależną 
legalizowana wagę najazdową?  

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

Kapitał zakładowy  17 350 000,00 PLN  REGON 510996861, NIP 848-16-30-309 
ZARZĄD - Prezes : Andrzej Bujnowski;  Z-ca Prezesa : Janusz Nowakowski;  Członek Zarządu : Janusz Roszkowski



85. Prosimy  o  wskazanie  czy  zapis  spełnienia    wymogu  obciążenia  statycznego  na  poziomie  400kg.  oraz  wymiary  
zewnętrzne łóżka 2200mm i 1050mm (zapisy w pkt 7,8 i 25 SIWZ) według Zamawiającego nie wykluczają się? Według 
naszej  wiedzy oraz  zapisów w normie  normy  PN-EN 60601-2-52:2010  określające  maksymalną  masę  pacjenta  we 
wszystkich środowiskach na poziomie 135kg oraz ogólną masę wyposażenia w środowisku 1 i 2 na poziomie ogółem 
65kg sprawiają, że realizacja postawionych powyżej wymagań jest nie wymagana a przede wszystkim nie możliwa do  
spełnienia ( pacjent o masie 400kg nie ma szans zmieścić się na łóżku o podanych wymiarach ) i czy w związku z tym  
dopuści łóżko do intensywnej terapii posiadające bezpieczne maksymalne obciążenie robocze na poziomie 260kg?

86.  Czy  w  celu  dopuszczenia  do  postępowania  więcej  niż  jednego  oferenta  
Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  systemu  pracy  zmiennociśnieniowego  w  
stałym cyklu wynoszącym 12 min?

87. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materaca z wymiennymi komorami 
gdzie konstrukcja komór materaca spełnia oczekiwania Zamawiającego tj. 
zapobiega ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem, ale 
komory nie są połączone "na sztywno" w moduły?

88. Zadanie nr 1 Dotyczy defibrylator nr 1Czy zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny defibrylator 
dwufazowy Lifepak 20 E spełniający poniższe wymagania?

DEFIBRYLATOR
Urządzenie do monitorowania i defibrylacji 
Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej 5,7’’
Możliwość wyświetlania na ekranie 2 krzywych dynamicznych.
Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej
Dwufazowa fala defibrylacji
Defibrylacje ręczna w zakresie: od 2 do 360 J
Czas ładowania do energii maksymalnej 360J poniżej 7 sekund
Możliwość wyboru jednego spośród 25 poziomów energii defibrylacji
Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim
Energia defibrylacji w trybie AED od 150 do 360 J
Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji 
półautomatycznej
Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii
Ustawianie ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych
Możliwość wykonania kardiowersji
Monitorowanie EKG z 3/5 odprowadzeń
Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 20-300 B/min.
Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5;x1; x1,5; x2; x2,5; x3; x4;
Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna
a.tryby stymulacji: sztywny i na żądanie
b.natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do 200 mA
c.zakres częstości stymulacji w zakresie od 40 do 170 imp/min
Ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów
Wbudowana drukarka termiczna
Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym 1 krzywej EKG
Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 4 godzin
Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci
Zasilanie i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230 V 
Akumulator bez efektu pamięci 
Czas pracy na bateriach dla urządzenia 3,5 godzin monitorowania
Możliwość wykonania 140 defibrylacji z maksymalną energią 360J na w pełni naładowanych akumulatorach
Automatycznie wykonywane codzienne autotesty, nie wymagające włączenia defibrylatora
Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami 6,6 kg

89. Pytanie 2 Zadanie nr 1 Dotyczy defibrylator nr 2 Czy zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny 
defibrylator dwufazowy Lifepak 20 E spełniający poniższe wymagania?
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Urządzenie do monitorowania i defibrylacji 
Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej 5,7’’
Możliwość wyświetlania na ekranie 2 krzywych dynamicznych.
Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej
Dwufazowa fala defibrylacji
Defibrylacje ręczna w zakresie: od 2 do 360 J
Czas ładowania do energii maksymalnej 360J poniżej 7 sekund
Możliwość wyboru jednego spośród 25 poziomów energii defibrylacji
Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim
Energia defibrylacji w trybie AED od 150 do 360 J
Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji 
półautomatycznej
Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii
Ustawianie ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych
Możliwość wykonania kardiowersji
Monitorowanie EKG z 3/5 odprowadzeń
Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 20-300 B/min.
Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5;x1; x1,5; x2; x2,5; x3; x4;
Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna
a.tryby stymulacji: sztywny i na żądanie
b.natężenie prądu stymulacji w zakresie od 0 do 200 mA
c.zakres częstości stymulacji w zakresie od 40 do 170 imp/min
Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych + czujnik dla dorosłych - 1szt, czujnik dla dzieci -1szt.
a. Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie
Ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów
Wbudowana drukarka termiczna
Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym 1 krzywej EKG
Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 4 godzin
Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci
Zasilanie i ładowanie akumulatorów z sieci napięcia zmiennego 230 V 
Akumulator bez efektu pamięci 
Czas pracy na bateriach dla urządzenia 3,5 godzin monitorowania
Możliwość wykonania 140 defibrylacji z maksymalną energią 360J na w pełni naładowanych akumulatorach
Automatycznie wykonywane codzienne autotesty, nie wymagające włączenia defibrylatora
Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami 6,6 kg

90.  pkt. 25 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator transportowy  renomowanego producenta z ciśnieniem 
PEEP/CPAP w zakresie od 0 – 30 cmH2O? Taki zakres przy respiratorach transportowych jest w zupełności 
wystarczający do poprawnej wentylacji człowieka.

91. pkt. 40, 43 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator transportowy renomowanego producenta który w zamian 
za alarm odłączenia pacjenta oraz alarm niskiej częstości oddechowej oferuję alarm wysokiego oraz niskiego ciśnienia, 
niskiej i wysokiej objętości minutowej oraz alarm bezdechu, co jest rozwiązaniem co najmniej równoważnym do 
alarmów wymaganych przez Zamawiającego? Zanim się uruchomi alarm niskiej częstości oddechów zabrzmi alarm 
spadku niskiej minutowej objętości oraz bezdechu, a podczas gdy pacjent zostaję odłączony od układu zabrzmi od razu 
alarm niskiego ciśnienia.

92. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w 
zakresie zapisów par. 4 ust. 2 :

Dostawca zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne jak poniżej:
1) Karę umowną za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie w wysokości 1%  wartości brutto zamówienia, którego dotyczy  
zwłoka ; jednak nie więcej niż 10 % % wartości brutto zamówienia, którego dotyczy zwłoka
3) Karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,5% wartości  
brutto wadliwego sprzętu za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10 %  
wartości brutto wadliwego sprzętu,  dostarczenie urządzenia zastępczego zgodnie z § 6 ust. 5 uważane jest za wykonanie naprawy  
gwarancyjnej w terminie.
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93. PYTANIE nr 1. Pakiet nr 6 - Ssak elektryczny szt.3  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak medyczny o 
parametrach?

Dane techniczne:
wymiary: 350 x 180 x 200 mm 
praca: ciągła 
głośność: 55 - 60 dB
maks. ciśnienie:-82 kPa; -610 mmHg 
maks. przepływ: 15l/min.
napięcie: 230V, 50Hz. 
producent: Medel S.p.A, wyprodukowano we Włoszech 
urządzenie medyczne klasy IIa, CE 0123 
waga: 3,5 kg 
2 lata gwarancji

94. PYTANIE nr 2. Pakiet nr 6 - Ssak elektryczny szt.3             Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak medyczny 
sieciowo - akumulatorowy o parametrach? Dane techniczne:

• wymiary: 240 x 125 x 216 m (525 x 140 x 216 mm z koszem) 
• waga: 2,8 Kg 
• hałas:  65 - 70 dB
• natężenie prądu: 3,5 A 
• maks. próżnia: -82 kPa; -610 mmHg 
• maks. przepływ: 25 l/min 
• zasilanie: akumulator 3300 mAh (Ni-MH battery cells) 
• gwarancja: 2 lata

Załącznik nr 7  Defibrylator podstawowy – 1 szt
95. Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  nowoczesny  defibrylator  dwufazowy  z  ekranem  monochromatycznym 

wysokiej  rozdzielczości  typu  LCD  o  przekątnej  5,9”  (15  cm),  który  umożliwia  bardzo  wyraźny  odczyt  zapisu  ?  
Użytkownik  może  dodatkowo  dowolnie  dla  własnych  potrzeb  ustawić  kontrast  w  zależności  od  zmieniającego  się 
oświetlenia by uzyskać oczekiwaną jakość odczytu.

96. Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator  dwufazowy o zakresie energii maksymalnej 200J z  
automatyczną kompensacja impedancji pacjenta ? Aktualnie w defibrylacji, dąży się do obniżenia maksymalnych energii  
odpowiedzialnych  za  uszkodzenia  serca  i  jak  wykazały  liczne  badania  nie  zwieszających  skuteczności  zabiegu. 
Większość nowoczesnych defibrylatorów dwufazowych posiada maksymalne wartości energii na poziomie 200 J lub 
niższe i zapewniają one osiągnięcie celu defibrylacji na poziomie porównywalnym do aparatów posiadających wyższą 
maksymalną wartość energii. Badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazały że skuteczność wyładowania przy 
użyciu  fali  dwufazowej  ściętej  wykładniczo  BTE z   energią  od  150J  do  200J  wynosi  86%-98%(wg.ERC).Ponadto 
niskoprądowa fala dwufazowa BTE o energii 200J przeprowadza skuteczną defibrylację także u osób otyłych jak i z dużą 
masą mięśniową. Zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji - 2010  Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) -  zaaprobowanymi 
przez Polską  Radę Resuscytacji – niskoenergetyczna defibrylacja dwufazowa o energii 200J została wprowadzona do 
standardów postepowania w zakresie w zakresie kwalifikowanej pomocy medycznej (ALS – Advanced Life Support) 
zarówno w działaniach szpitalnych jak i przedszpitalnych.

97. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z energią 200J w trybie AED?
98. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o zakresie pomiaru częstości akcji serca 30-300 ude./min.?
99. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o zakresie pomiaru częstości akcji serca 0-300 ude./min.?
100. Czy Zamawiający dopuści  do postępowania  defibrylator   z   sygnałem wzmocnienia  EKG w zakresie:  0,5-

4cm/mV?  Proponowany przez  nas  defibrylator  umożliwia  dokonanie  oceny  klinicznej  wyspecyfikowanego  odcinka 
krzywej  EKG  dzięki  opcji  zamrożenia  krzywej  EKG  w  czasie  rzeczywistym  na  ekranie  defibrylatora.  Wymóg 
wzmocnienia sygnału na poziomie co najmniej   0,25 do 4 cm/mV nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej 
zarówno przy odczycie z ekranu monitora defibrylatora jak również przy wydruku zapisu  i  ma na celu  wyłącznie  
sztuczną blokadę parametrów technicznych innych czołowych producentów sprzętu medycznego.

101. Czy Zamawiający dopuści  do postępowania defibrylatora dwufazowego z regulacją natężenia prądu stymulacji  
od 0 do 150 mA z regulacją co 5 mA, wykorzystującego nowoczesną niskoprądową technologię stymulacji impulsem 
prostokątnym o szerokości 40ms? Zakres natężenia prądu nie ma najmniejszego wpływu na jakość urządzenia a stanowi  
jedynie informację producenta co do zakresu prądu koniecznego do uzyskania w pełni skutecznej stymulacji.

102. Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny defibrylator, który umożliwia  co najmniej 150 min.  
monitorowania,  co  najmniej  120  min.  monitorowania  i  stymulacji,  a  także   wykonanie  130  wyładowań  z  energią  
maksymalną 200J z jednego akumulatora, którego czas ładowania do pełnej pojemności wynosi 180 minut?
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103. Czy Zamawiający dopuści do postepowania defibrylator, który wykonuje autotest bez włączenia urządzenia lecz 
nie można go programować? Autotest jest wykonywany zgodnie. z ustawieniami fabrycznymi.

104. Czy  Zamawiający  dopuści  do  postepowania  nowoczesny  defibrylator,  którego  waga  z  pełnym 
oprzyrządowaniem  nie  przekracza  7,25  kg?  Urządzenie  posiada  wygodny  uchwyt  do  przenoszenia.  Po  odłączeniu 
zintegrowanych łyżek dla dorosłych i dzieci waga urządzenia nie przekracza 6 kg.

105. Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  defibrylator,  którego  waga  z  pełnym  oprzyrządowaniem  nie 
przekracza  8,85  kg?  Oferowane  urządzenie  posiada  wygodny  uchwyt  do  przenoszenia,  a  także  kolorowy  ekran  o 
przekątnej 8,4”.

Defibrylator rozbudowany – 1 szt
106. Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  nowoczesny  defibrylator  dwufazowy  z  ekranem 

monochromatycznym wysokiej rozdzielczości typu LCD o przekątnej 5,9” (15 cm), który umożliwia bardzo wyraźny 
odczyt  zapisu  ?  Użytkownik  może  dodatkowo  dowolnie  dla  własnych  potrzeb  ustawić  kontrast  w  zależności  od 
zmieniającego się oświetlenia by uzyskać oczekiwaną jakość odczytu.

107. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator z możliwością wyświetlania na ekranie 
dwóch krzywych dynamicznych? Defibrylator umożliwia prezentacje 2 krzywych EKG lub krzywej EKG i SpO2 a także 
dodatkowo posiada  funkcję zatrzymania na ekranie defibrylatora krzywej EKG w czasie rzeczywistym. Zobrazowanie 
większej ilości kanałów EKG nie wnosi do oceny żadnych informacji klinicznie istotnych,, natomiast opcja zatrzymania  
krzywej EKG pozwala na interpretację i  ocenę kliniczną stanu pacjenta w danej chwili umożliwiającą podjęcie szybkiej 
reakcji w stanie zagrożenia życia.

108. Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  nowoczesny  defibrylator   dwufazowy  o  zakresie  energii 
maksymalnej 200J z automatyczną kompensacja impedancji pacjenta ? Aktualnie w defibrylacji, dąży się do obniżenia 
maksymalnych  energii  odpowiedzialnych  za  uszkodzenia  serca  i  jak  wykazały  liczne  badania  nie  zwieszających 
skuteczności zabiegu. Większość nowoczesnych defibrylatorów dwufazowych posiada maksymalne wartości energii na 
poziomie 200 J lub niższe i  zapewniają one osiągnięcie celu defibrylacji na poziomie porównywalnym do aparatów  
posiadających  wyższą  maksymalną  wartość  energii.  Badania  przeprowadzone  w  ostatnich  latach  wykazały  że 
skuteczność wyładowania przy użyciu fali dwufazowej ściętej wykładniczo BTE z  energią od 150J do 200J wynosi 86%-
98%(wg.ERC).Ponadto niskoprądowa fala dwufazowa BTE o energii 200J przeprowadza skuteczną defibrylację także u  
osób otyłych jak i z dużą masą mięśniową. Zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji - 2010  Europejskiej Rady Resuscytacji 
(ERC) -  zaaprobowanymi  przez Polską  Radę Resuscytacji – niskoenergetyczna defibrylacja dwufazowa o energii 200J  
została wprowadzona do standardów postepowania w zakresie w zakresie kwalifikowanej pomocy medycznej (ALS – 
Advanced Life Support) zarówno w działaniach szpitalnych jak i przedszpitalnych.

109. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z energią 200J w trybie AED?
110. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o zakresie pomiaru częstości akcji serca 30-300 

ude./min.?
111.Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o zakresie pomiaru częstości akcji serca 0-300 ude./min.?
112. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator  z  sygnałem wzmocnienia EKG w zakresie: 0,5-

4cm/mV?  Proponowany przez  nas  defibrylator  umożliwia  dokonanie  oceny  klinicznej  wyspecyfikowanego  odcinka 
krzywej  EKG  dzięki  opcji  zamrożenia  krzywej  EKG  w  czasie  rzeczywistym  na  ekranie  defibrylatora.  Wymóg 
wzmocnienia sygnału na poziomie co najmniej   0,25 do 4 cm/mV nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej 
zarówno przy odczycie z  ekranu monitora defibrylatora jak również przy wydruku zapisu  i  ma na celu wyłącznie  
sztuczną blokadę parametrów technicznych innych czołowych producentów sprzętu medycznego.

113. Czy Zamawiający dopuści   do  postępowania  defibrylatora  dwufazowego z  regulacją  natężenia  prądu 
stymulacji od 0 do 150 mA z regulacją co 5 mA, wykorzystującego nowoczesną niskoprądową technologię stymulacji 
impulsem prostokątnym o szerokości 40ms? Zakres natężenia prądu nie ma najmniejszego wpływu na jakość urządzenia 
a stanowi jedynie informację producenta co do zakresu prądu koniecznego do uzyskania w pełni skutecznej stymulacji.

114. Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny defibrylator, który umożliwia  co najmniej 150 
min. monitorowania, co najmniej 120 min. monitorowania i stymulacji, a także  wykonanie 130 wyładowań z energią  
maksymalną 200J z jednego akumulatora, którego czas ładowania do pełnej pojemności wynosi 180 minut?

115. Czy  Zamawiający  dopuści  do  postepowania  defibrylator,  który  wykonuje  autotest  bez  włączenia 
urządzenia lecz nie można go programować? Autotest jest wykonywany zgodnie. z ustawieniami fabrycznymi.

116. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator dwufazowy, którego waga wraz z pełnym wyposażeniem 
nie przekracza 7,25 kg? Różnica pomiędzy wagą wymaganą tj. 7,0 kg a oferowaną przez nas 7,25 kg nie ma realnego 
wpływu na zasadniczą cechę tj. cechę mobilności ? Nasz defibrylator dodatkowo wyposażony jest w zintegrowany z 
uchwytem do przenoszenia defibrylatora  moduł/  wieszak umożliwiający jego mocowanie do łóżka  pacjenta,  krzesła  
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kardiologicznego  co  dodatkowo  przyczynia  się  do  zwiększenia  jego  mobilności  w  ramach  transportu  wewnątrz  i  
zewnątrz-szpitalnego.

117. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, którego waga z pełnym oprzyrządowaniem nie 
przekracza 9 kg? Oferowane urządzenie posiada wygodny uchwyt do przenoszenia, a także kolorowy ekran o przekątnej  
8,4”.

Załącznik nr 12 - Zestaw do intubacji i wentylacji
118. Czy Zamawiający dopuści do postepowania resuscytator dla dorosłych przeznaczony dla pacjentów od 30 kg?
119. Czy Zamawiający dopuści do postepowania resuscytator dla dorosłych z pojedynczą budową worka?
120. Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  maski  silikonowe  ze  sztywnym  kołnierzem  idealnie 

dopasowującym się do twarzy pacjenta?
Dotyczy: Załącznik nr 7 – Defibrylator, tabeli: 

121. Pkt 1 Czy Zamawiający dopuści defibrylator  z zakresem defibrylacji 1-200J?
122. Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści defibrylator  z czasem ładowania do energii max. 200J poniżej 5s?
123. Pkt  10 Czy Zamawiający dopuści energię defibrylacji w trybie AED  150 J?
124. Pkt 13 Czy Zamawiający dopuści defibrylator  z przyciskiem ładowania i wywołania wstrząsu na łyżkach 

defibrylacyjnych oraz wskaźnikiem przylegania łyżek do pacjenta? Wybór energii znajduje się na przedniej ścianie 
defibrylatora.

125. Pkt 16 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od15-300 B/min?
126. Pkt 17 Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie sygnału w zakresie : 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV, wzmocnienie 

automatyczne?
127. Pkt 20 Czy Zamawiający dopuści natężenie prądu stymulacji w zakresie 10 mA do 175 mA?
128. Pkt 21 Czy Zamawiający dopuści zakres częstości stymulacji od 30  do 180 imp/min?
129. Pkt 30 Czy Zamawiający dopuści defibrylator  z możliwością monitorowania przynajmniej 5h i min. 20 

wyładowań z maksymalna energią 200J na 1 akumulatorze?
130. Pkt  31  Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  defibrylator  nowocześniejszy,  który  przeprowadza 

automatyczne auto-testy ze wskaźnikiem „gotowości do użycia” na przedniej ścianie aparatu?
131. Pkt 32 Czy Zamawiający dopuści defibrylator o wadze poniżej 8kg?
132. Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o wydajności 20l/min i wadze 4,3 kg cop jest parametrem 

nieznacznie różniącym się od wymaganego?
Dotyczy zapisów SIWZ i wzoru umowy

133. Dotyczy punktu V i VI SIWZ Prosimy o sprostowanie rozbieżności w zakresie wartości wykonanych dostaw. 
Czy mają one odpowiadać nie mniej niż 50% złożonej ofert na dany pakiet zgodnie z pkt. V ust 1 ppkt 2 , czy wartości  
dostaw stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z pkt. VI ust. 1 b?

134. dotyczy  punktu  VI  SIWZ,  ppkt.  3  b)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.

135. dotyczy 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:
1) Karę umowną za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie w wysokości 0,2% wartości brutto
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niedostarczonego w terminie urządzenia;
2) Karę umowną w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca w  
wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia;
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”?

136. dotyczy §6 ust. 11 wzoru umowy 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.

137. dotyczy §6 ust.  9 wzoru umowy  Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego czasu rozpoczęcia naprawy w 
okresie pogwarancyjnym. Serwis pogwarancyjny nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Załącznik nr 6 – łóżko szpitalne z napędem elektrycznym 

138. Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją segmentu pleców, ale bez autoregresji segmentu uda?

139. 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.

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

Załącznik nr 21 – wózek wanna do mycia pacjentów 

141. Czy Zamawiający dopuszcza wannę –wózek ze stałym nachyleniem leża kierunku odpływu wody  w celu jej 
odprowadzenia , ale bez regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga ?. Regulacja ta nie jest wskazana w 
przypadku mycia pacjenta  ponieważ może spowodować jego zsunięcie sie po śliskiej powierzchni leża, co jest 
niebezpieczne dla pacjenta .

Załącznik nr  11 – wózek do przewożenia chorych 

142. Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy wózek,  którego  konstrukcja wykonana  jest ze stali węglowej 
lakierowanej proszkowo odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV oparta na 2 
ruchomych kolumnach?

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

144. Czy Zamawiający dopuszcza wózek długości całkowitej 211cm?

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

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

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

148. Czy Zamawiający dopuszcza wózek bez regulacji  segmentu uda?

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

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

152. 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?

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

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

155. 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.?

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

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

158. Do pakietu nr 6 Prosimy o dopuszczenie materaca o potwierdzonej klinicznie skuteczności profilaktyki i 
leczenia odleżyn do 4 stopnia włącznie, którego konstrukcja opiera się na połączeniu materaca piankowego z materacem 
zmiennociśnieniowym pokrytym warstwą pianki wiskoelastycznej pracującym w trybie dynamicznym w cyklu 10, 15, 20 
lub 25 min, przeznaczonego dla pacjentów o wadze do 180 kg, spełniającego pozostałe wymogi funkcjonalne 
zamawiającego, tj. odciążenie miejsc ucisku u pacjentów otyłych, zapobieganie rozsuwaniu się materaca i kontaktu 
pacjenta z podłożem. W przypadku dopuszczenia prosimy o odstąpienie od zapisów technicznych dotyczących opisanego 
materaca komorowego, tj. system 1:3, cykl 7,5 min, moduły łączone po min 6 komór.

Pakiet 3 Respirator transportowy

159. Pkt.45 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator o wadze 9,1 kg posiadający wbudowaną turbinę o 
wydajności do 250 l/min co eliminuje konieczność podgrzewania i nawilżania powietrza pochodzącego z instalacji 
centralnej oraz uniezależnia prace jednostki od obecności źródła 
zasilania w sprężone powietrze.

160. Pkt.47 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator z funkcją dotykową ekranu zabezpieczającą przed 
przypadkową zmianą parametrów wentylacji ustawianą przez użytkownika?

161. Lp.25. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją ciśnienia PEEP/CPAP 0-30 cmH20?

162. Lp.36 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez graficznej prezentacji ciśnienia i przepływu w 
funkcji czasu?

163. Lp.40.Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez alarmu wysokiej i niskiej częstości oddechowej?

164. Lp. 47. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z ręczną blokadą funkcji dotykowej ekranu-
zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji?

Pakiet 5 Urządzenie do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych

165. Czy Zamawiający dopuści urządzenie  o wymiarach: szer. 600mm głębokości  600mm i wysokości 900mm, 
urządzenie o takich wymiarach pozwala wykorzystania wielkości prostej komory do dezynfekcji również nietypowych 
naczyń sanitarnych typu: duże miski, wiadra itp.?

166. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z certyfikatem CE nie będącym jednak wyrobem medycznym?
167. Czy Zamawiający dopuści myjnię z ręcznym opróżnianiem naczyń, poprzez załadunek od góry urządzenia?
168. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jednym kompleksowym programem myjącym, dostosowanym przez 

nasz serwis do wymogów Zamawiającego?
169. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dezynfekcją termiczną i chemiczną?
170. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie  w czasie 1 cyklu pracy mieściło do 6 naczyń, co zdecydowanie obniża 

koszty eksploatacji?
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Pakiet 6 ssak elektryczny
171. Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w 1 butle 1L wielorazową sterylizowaną w temperaturze 121 stopni 

i kompatybilne  z nimi wkłady jednorazowe, posiadające w pokrywie filtr hydrofobowy i antybakteryjny dodatkowo 
zabezpieczający  źródło ssania przed zalaniem?

172. Czy Zamawiający dopuści ssak o sile ssania 30 L/min przy podciśnieniu do 73kPa?
Pakiet 7 ssak próżniowy montowany do szyny

173. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących parametrach:
-Montowany na szynę typu modura. Wyposażony w mocownik szynowy aluminiowy dokręcany od spodu oraz dren 

próżniowy zbrojony z końcówka wtykową do gniazda próżni.  

-Szybki i proste włączanie i regulowanie siły ssania poprzez poręczne, antypoślizgowe pokrętło umiejscowione na 
szczycie regulatora. 

-Wyposażony w wymienny filtry hydrofobowy nakręcany bezpośrednio od spodu na regulator, zabezpieczający 
urządzenie przed zalaniem i skażeniem wydzieliną. 

-Wykonany z trwałego i lekkiego tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne. 

-Wyposażony w duży czytelny manometr wyskalowany w dwóch wartościach: 0-100 kPa oraz 0-760 mmHg

174. Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w 1 butle o pojemności 1 lub 2 lub 3L wielorazową sterylizowaną 
w temperaturze 121 stopni, montowaną na szynie  i kompatybilne  z nimi wkłady jednorazowe, posiadające w pokrywie 
filtr hydrofobowy i antybakteryjny dodatkowo zabezpieczający  źródło ssania przed zalaniem?

175.  Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie zabezpieczone było przed zalaniem poprzez filtr hydrofobowy 
nakręcany bezpośrednio na regulator od spodu, co całkowicie eliminuje ryzyko kontaktu urządzenia z odsysaną 
wydzieliną?

Dotyczy załącznika nr 10 – pompa strzykawkowa (36 sztuk)

176. Czy Zamawiający w punkcie 17 dopuści pompy posiadające Bibliotekę Leków tworzoną w wymagany 
przez Państwa sposób jak również o wymaganych przez Państwa parametrach zawierającą do 120 pozycji bez 
podziału na kategorie lekowe ?

Dotyczy załącznika nr 10 – pompa objętościowa (14 sztuk)
177. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 1 Pompę objętościową przeznaczoną do podawania leków 

standardowych i światłoczułych, krwi i płynów krwiozastępczych, cytostatyków i żywienia parenteralnego ?
178. Czy Zamawiający w punkcie 18 dopuści pompy posiadające Bibliotekę Leków tworzoną w wymagany 

przez Państwa sposób jak również o wymaganych przez Państwa parametrach zawierającą do 120 pozycji bez 
podziału na kategorie lekowe ?

Dotyczy załącznika nr 10 – stacja dokująca (7 sztuk) + …………
179. Czy Zamawiający dopuści stacje dokujące bez dodatkowego akumulatora zasilającego ?

W naszej konstrukcji takie rozwiązanie nie jest konieczne również ze względu na zastosowanie w  pompach akumulatorów 
znacznie wyższej klasy, umożliwiających ciągłą prace przez co najmniej dobę. 

180. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wymagane porty komunikacyjne za wyjątkiem 
możliwości podłączenia czytnika kodów paskowych ?

181. Czy Zamawiający dopuści urządzenie potwierdzające sygnałem dźwiękowym podanie bolusa bez 
możliwości regulacji jego głośności ?

Załącznik nr 15 – ssak elektryczny:

182. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o wydajności 18l/min i podciśnieniu maksymalnym 
75kpla wyposażonego w 1 litrowy zbiornik z polsulfonianu z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem? 
Zbiornik jest odporny na środki dezynfekcyjne i może być autoklawowalny nawet w 134 st. C.

Załącznik nr 16 – ssak próżniowy montowany do szyny

183. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka z regulatorem o wydajności 44l/min?

      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  Prawa zamówień publicznych w imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.   
      odpowiadamy, że:
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Ad. 1.Tak.
Ad. 2. Nie.
Ad. 3. Tak.
Ad. 4. Nie.
Ad. 5.  Tak.
Ad. 6. Tak.
Ad. 7. Tak.
Ad. 8. Tak.
Ad. 9. Nie.
Ad. 10. Tak.
Ad. 11. Dopuszcza.
Ad. 12. Nie.
Ad. 13. Tak.
Ad.14. Nie.
Ad.15. Tak.
Ad. 16. Tak.
Ad. 17. Tak.
Ad. 18. Tak.
Ad. 19 . Nie.
Ad. 20. Dopuszcza.
Ad. 21.  Tak. Wyrażamy zgodę na odstąpienie od wymogu instalacji, uruchomienia i szkolenia w zakresie pakietu 4.
Ad. 22. Nie  
Ad. 23. Nie
Ad. 24.  Tak
Ad. 25. Tak
Ad. 26.  Tak
Ad. 27.  Nie.
Ad. 28. Nie.
Ad. 29. Tak.
Ad. 30.  Tak.
Ad. 31.  Nie.
Ad. 32. Tak. 
Ad. 33. Nie.
Ad. 34. Nie.
Ad. 35. Tak.
Ad. 36. Tak.
Ad. 37.Tak.
Ad. 38. Tak.
Ad. 39.Nie.
Ad. 40. Tak.
Ad. 41. Tak.
Ad. 42.Tak.
Ad. 43. Nie.
Ad. 44.Nie.
Ad. 45. Tak.
Ad. 46. Nie.
Ad. 47. Nie.
Ad. 48. Nie.
Ad. 49. Nie.
Ad. 50. Tak.
Ad. 51. Tak.
Ad. 52. Tak.
Ad. 53.  Tak.
Ad. 54.  Tak.
Ad. 55. Tak.
Ad. 56. Tak.
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Ad. 57. Nie.
Ad. 58. Tak.
Ad. 59. Nie.
Ad. 60.Nie.
Ad. 61. Tak.
Ad. 62. Tak.
Ad. 63. Tak.
Ad. 64. Tak.
Ad. 65. Tak.
Ad. 66. Nie. 
Ad. 67. Tak.
Ad. 68.Nie.
Ad. 69. Nie.
Ad. 70. Tak.
Ad. 71. Tak.
Ad. 72. Tak.
Ad. 73.Tak.
Ad. 74. Nie.
Ad. 75. Tak.
Ad. 76. Tak.
Ad. 77. Do transportu zwłok tak.
Ad. 78. Nie.
Ad. 79. Nie
Ad. 80. Nie
Ad. 81. Nie
Ad. 82. Nie
Ad. 83. Nie
Ad. 84. Nie
Ad. 85. Nie
Ad. 86. Nie
Ad. 87. Nie
Ad. 88. Tak.
Ad. 89. Tak.
Ad.90. Tak.
Ad. 91. Tak.
Ad. 92. Nie.
Ad. 93. Nie.
Ad. 94. Tak.
Ad. 95.  Tak.
Ad. 96. Tak.
Ad. 97. Tak.
Ad. 98. Tak.
Ad. 99.Tak.
Ad. 100. Tak.
Ad. 101. Tak.
Ad. 102.Tak.
Ad. 103.Tak.
Ad. 104.Tak.
Ad. 105.Nie.
Ad. 106. Tak.
Ad. 107. Tak.
Ad. 108. Tak.
Ad. 109. Tak.
Ad. 110. Tak.
Ad. 111. Tak.
Ad. 112. Tak.
Ad. 113. Tak.

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

Kapitał zakładowy  17 350 000,00 PLN  REGON 510996861, NIP 848-16-30-309 
ZARZĄD - Prezes : Andrzej Bujnowski;  Z-ca Prezesa : Janusz Nowakowski;  Członek Zarządu : Janusz Roszkowski



Ad. 114. Tak.
Ad. 115. Tak.
Ad. 116. Tak.
Ad. 117. Nie.
Ad. 118.Nie.
Ad. 119.Nie.
Ad. 120.Tak.
Ad. 121.Nie.
Ad. 122. Tak.
Ad. 123.Nie
Ad. 124.Nie.
Ad. 125.Tak.
Ad. 126.Nie.
Ad. 127.Nie.
Ad. 128. Tak.
Ad. 129.Nie
Ad. 130. Tak.
Ad. 131.Nie.
Ad. 132.Tak.
Ad. 133.Wartość dostaw ma odpowiadać nie mniej niż 50 %  złożonej oferty na dany pakiet.
Ad. 134.NIE wyrażamy zgody.
Ad. 135.Nie.
Ad. 136.Nie.
Ad. 137. Nie.
Ad. 138..Tak.
Ad. 139.Tak.
Ad. 140.Tak.
Ad. 141.Nie.
Ad. 142.Tak.
Ad. 143.Nie.
Ad. 144.Nie.
Ad. 145.Nie.
Ad. 146.Tak.
Ad. 147.Tak.
Ad. 148.Nie.
Ad. 149.Nie.
Ad. 150.Tak.
Ad. 151.Tak.
Ad. 152.Tak.
Ad. 153.Nie.
Ad. 154.Tak.
Ad. 155.Tak.
Ad. 156.Nie.
Ad. 157.Tak.
Ad. 158.Tak.
Ad. 159.Tak.
Ad. 160.Tak.
Ad. 161.Tak.
Ad. 162.Nie.
Ad. 163.Nie.
Ad. 164.Tak.
Ad. 165.Nie.
Ad. 166.Nie.
Ad. 167.Nie.
Ad. 168.Nie.
Ad. 169.Tak.
Ad. 170.Tak.
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Ad. 171.Nie.
Ad. 172. Tak
Ad. 173.Nie.
Ad. 174.Nie.
Ad. 175.Nie.
Ad. 176.Nie.
Ad. 177.Tak
Ad. 178.Nie.
Ad. 179.Nie.
Ad. 180.Nie.
Ad. 181.Tak
Ad. 182.Nie.
Ad. 183.Nie.

Z poważaniem
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