
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /14                                                          Data: 13.08.2014  r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę  sprzętu medycznego na Blok Operacyjny w  „Pro-Medica” w 
Ełku Sp. z o.o.   (Znak Postępowania: 3633/2014).

         Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 
i  1473 oraz z 2014 r.  poz.  423) Zamawiający przekazuje  treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji 
istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  wyjaśnieniami.  W  przedmiotowym  postępowaniu  wpłynęły 
następujące pytania:

1. Pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą główną o stałej temperaturze barwowej 
wynoszącej 4 900 [K] , co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego i nie wpływa na parametry 
użytkowe lampy?

2. Pyt. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowani lampę operacyjną o średnicy pola roboczego w zakresie
170 mm ÷ 300 mm dla kopuły głównej, co nie wpływa na wartości użytkowe lampy?

3. Pyt. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o wgłębności oświetlenia L1+L2 do granicy
60% Ec  dla lampy głównej wynoszącym 51 cm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego i nie 
wpływa na parametry użytkowe lampy?

4. Pyt. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą satelitarną o stałej temperaturze 
barwowej wynoszącej 4 900 [K] , co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego i nie wpływa na 
parametry użytkowe lampy?

5. Pyt. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowani lampę operacyjną o średnicy pola roboczego w zakresie
170 mm ÷ 280 mm dla kopuły satelitarnej, co nie wpływa na wartości użytkowe lampy?

6. Pyt. 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowani lampę operacyjną z kopułą satelitarną wyposażoną w 56 diod LED
i natężeniu 130 000 lux co jest parametrem lepszym niż wymagane?

7. Pyt. 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w sterownik kamery umożliwiający 
regulację wszystkich funkcji z panelu sterownika bez konieczności posługiwania się pilotem bezprzewodowym?

8. Pyt. 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w kamerę medyczną
posiadającą 10 krotny zoom optyczny, co jest bardzo dobrym parametrem nie wymagającym wspomagania przez 
zoom cyfrowy?

9. Pyt. 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w kamerę medyczną z ogniskową o 
zakresie 3.4 mm / 33.9  mm co daje lepsze osiągi dla kamery na małym dystansie pracy charakterystycznym dla kamer 
wbudowanych w czaszę lampy operacyjnej?

10. Pyt. 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w sterownik kamery posiadający 
wyjścia sygnałowe wideo w standardach HD-SDI, DVI, CVBS, Y/C, YUV co gwarantuje możliwość podłączenia 
wszystkich standardów medycznych sygnałów wideo i nie wymaga użycia złącza HDMI używanego w sektorze 
urządzeń niemedycznych?

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z wgłębnością oświetlenia wynoszącą 50 cm do granicy 
60% oraz 110 cm do granicy 20% dla czaszy głównej?

12. Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  operacyjną  z  wgłębnością  oświetlenia  wynoszącą   60  cm do 
granicy 60% oraz 120 cm do granicy 20% dla czaszy satelitarnej?



13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 4500 K?
14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością obrotu ramienia z monitorem o ok. 330 0 

w osi sufitowego punktu mocowania?
15. Czy Zamawiający wymaga monitora medycznego 24”?
16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z kamerą o czułości min. 12 lux?
17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze sterownikiem kamery bez pilota bezprzewodowego?
18. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu w p. 51. Czy Zamawiający wymaga transmisji obrazu z kamery w 

standardzie MPEG-4 po sieci LAN? Dokąd ma być transmitowany obraz z kamery? 
19. Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  lampy  operacyjnej  z  kamerą  z  „systemem  sygnałowym”  1080/50i?  W 

przypadku kamery HD wymóg sygnału w jakości 720/50p powodowałby pogorszenie jakości obrazu.
20. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej z kamerą z automatycznym balansem bieli?
21. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie lampy operacyjnej z kamerą z wyjściem DVI oraz HD-SDI. Wyjście SD w 

przypadku kamery HD jest niekompatybilne z jakością obrazu w rozdzielczości HD i będzie bezużyteczne.
22. Czy Zamawiający w  Pakiet III  – lampa operacyjna  poz. 4,  zezwoli na zaoferowanie 2 monitorów na wspólnym 

ramieniu?
23. Czy Zamawiający w Pakiet III – lampa operacyjna poz. 4, zezwoli na zaoferowanie 2 monitorów umocowanych na 

oddzielnym zawiesiu?

24. Czy Zamawiający w Pakiet III – lampa operacyjna poz. 6, zezwoli na zaoferowanie w przypadku lampy z regulacją 

pola i barwy na łączny pobór mocy 330W?

W przypadku dopuszczenia do zaoferowania lampy operacyjnej bez regulacji pola lub barwy pobór mocy wynosi  

260W, a w przypadku lampy bez regulacji pola oraz barwy tylko 180W.

25. Czy Zamawiający w Pakiet III  – lampa operacyjna  poz. 7, zezwoli na zaoferowanie obrotu lampy z kamerą o kąt 

330°?

26. Czy Zamawiający w Pakiet III – lampa operacyjna poz. 11, zezwoli na zaoferowanie regulacji temperatury barwowej 

w zakresie 3700 – 5000[K]?

27. Czy  Zamawiający  w  Pakiet  III  –  lampa  operacyjna  poz.  11,  zezwoli  na  zaoferowanie  lampy  bez  regulacji 

temperatury?

28. Czy Zamawiający w Pakiet III – lampa operacyjna poz. 13, zezwoli na zaoferowanie średnicy pola operacyjnego 24 – 

34cm?

29. Czy Zamawiający w Pakiet III – lampa operacyjna poz. 16, zezwoli na zaoferowanie zakresu wgłębności 70cm?

30. Czy Zamawiający w Pakiet III – lampa operacyjna poz. 31, zezwoli na zaoferowanie bezcieniowości masek na dnie 

tuby 47?

31. Czy Zamawiający w Pakiet III – lampa operacyjna poz. 34, zezwoli na zaoferowanie 2 monitorów umocowanych na 

oddzielnym zawiesiu?

32. Czy Zamawiający w Pakiet III – lampa operacyjna poz. 37, zezwoli na zaoferowanie obrotu lampy z kamerą o kąt 

330°?

33. Czy Zamawiający w Pakiet III – lampa operacyjna poz. 46, zezwoli na zaoferowanie czułości 12 lux?

34. Czy Zamawiający w Pakiet III – lampa operacyjna poz. 56, zezwoli na zaoferowanie HD – Y/Pb/Pr?

Dotyczy: załącznik nr 5 Kolumna anestezjologiczna – 2 szt. 



35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę z dwoma uchwytami z przyciskami do sterowania kolumną po  
bokach kolumny? Takie rozwiązanie zapewnia wygodne manewrowanie kolumną niezależnie od ustawienia osoby 
obsługującej kolumnę.

36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bez systemu podnoszenia oraz bez uchwytu umożliwiającego zawieszenie 
aparatu do znieczulenia?

37. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  kolumnę  wyposażoną  po  stronie  infuzyjnej  w  drążek  infuzyjny 
nieregulowany na  wysokość?  Regulacja  drążka  na  wysokość  nie  dodaje  kolumnie  żadnych  dodatkowy walorów 
użytkowych.

38. Czy Zamawiający wymaga, aby powierzchnie odkładcze szuflad były wykonane z materiału kompozytowego typu 
CORIAN?
Dotyczy: załącznik nr 6 Kolumna chirurgiczna-laparaskopowa – 2 szt. 

39. Czy Zamawiający określając parametr w punkcie 6 tabeli,  jako „Dopuszcza rozwiązanie z ramieniem wysięgnika 
kolumny uchylnym…” dopuszcza jednocześnie inne rozwiązanie, niewyposażone w ramię uchylne i nierealizujące 
ruchu pionowego?

40. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę z dwoma uchwytami z przyciskami do sterowania kolumną po  
bokach kolumny bez uchwytów na frontach półek? Takie rozwiązanie zapewnia wygodne manewrowanie kolumną 
niezależnie od ustawienia osoby obsługującej kolumnę.

41. Czy Zamawiający dopuści do Zaoferowania kolumnę wyposażoną w półki o wymiarach 425 x 430 mm? Oferowane 
rozwiązanie zapewnia ergonomiczne wykorzystanie powierzchni półki.

42. Czy  Zamawiający  wymaga,  aby  powierzchnie  odkładcze  półki  oraz  fronty  półki  były  wykonane  z  materiału 
kompozytowego typu CORIAN?
Dotyczy: załącznik nr 7 Lampa operacyjna - 2 szt. 

43. Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  operacyjną  z  możliwością  regulacji  temperatury  barwowej  w 
zakresie 3600 do 5000 [K] w lampie głównej? Oferowane rozwiązanie odbiega od wymaganego w sposób nieznaczny.

44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o poniższych parametrach bezcieniowości dla lampy 
głównej:
- 1 maska 43%
- 2 maski 46%
- 1 maska na dnie tuby 43%
- 2 maski na dnie tuby 46%?
Proponowane parametry odbiegają od wymaganych w stopniu nieznacznym.

45. Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  operacyjną  z  możliwością  regulacji  temperatury  barwowej  w 
zakresie  3600  do  5000  [K]  w  lampie  satelitarnej?  Oferowane  rozwiązanie  odbiega  od  wymaganego  w  sposób 
nieznaczny.

46. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o poniższych parametrach bezcieniowości dla lampy 
satelitarnej:
- 1 maska 35%
- 2 maski 44%
- 1 maska na dnie tuby 35%
- 2 maski na dnie tuby 44%?
Proponowane parametry odbiegają od wymaganych w stopniu nieznacznym.

47. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w dwa monitory zawieszone na jednym 
ramieniu specjalnie do tego przystosowanym, jak na zdjęciu poniżej?



Oferowane rozwiązanie dzięki swojej konstrukcji zapewnia wysoką funkcjonalność i doskonałą widoczność monitora 
dla operatorów.

48. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w kamerę o czułości 12 lux? Oferowany 
parametr odbiega w sposób nieznaczny od wymaganego.

49. Czy Zamawiający wymaga, aby lampa posiadała, w co najmniej 650 – czasza główna i 390 – czasza satelitarna, 
punktów świetlnych w celu zagwarantowania doskonałej dystrybucji cieni w przypadku zasłaniania pola operacyjnego 
przez rękę, głowę czy też bark chirurga?

50. Czy Zamawiający wymaga, aby lampa wyposażona w osłonę elementów świetlnych wykonaną ze szkła, odporną na 

wszelkie środki dezynfekcyjne i gwarantująca wysoką przezroczystość przez długi okres użytkowa

51. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z możliwością regulacji temperatury  

barwowej  lampy satelitarnej  w  zakresie  od  3700-5000oK?  Oferowane  rozwiązanie  tylko  nieznacznie  odbiega  od 

wymaganego – różnica rzędu 200oK jest niezauważalna gołym okiem i nie ma żadnego wpływu na skuteczne dobranie 

odpowiedniej temperatury barwowej przez operatora. 

52. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną, której oprawa satelitarna wyposażona  
jest  w 39  diod  HD-LED (po  13 punktów świetlnych  w każdym z 3 paneli)?  Jest  to  rozwiązanie  umożliwiające 
osiągnięcie natężenia na poziomie 140kLux przy zużyciu energii <50W, dzięki czemu oświetlenie sali operacyjnej jest 
znacznie bardziej ekonomiczne. Ponadto ilość diod nigdy nie jest czynnikiem determinującym jakość oświetlenia – 
dzięki  innowacyjnej  technologii  HD-LED oferowany model  jest  w stanie  zapewnić  większe  natężenie  i  większą 
bezcieniowość niż wymagane przez Zamawiającego z mniejszej ilości punktów świetlnych. 

53. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z kamerą HD zamontowaną na stałe  
asymetrycznie wewnątrz czaszy głównej, a więc nie kompatybilną z innymi lampami?  Kamera jest zabudowana w 
czaszy lampy dzięki czemu jest  w pełni  zabezpieczona przed uszkodzeniami i  łatwiejsza w dezynfekcji.  Ponadto 
dzięki  zastosowaniu  takiego  rozwiązania  regulacja  średnicy pola  operacyjnego dostępna  jest  zarówno z  poziomu 
uchwytu sterylizowanego, jak i z panelu sterującego, co nie ogranicza funkcjonalności i nie wymusza na użytkowniku 
szukania  kompromisów,  tak  jak  dzieje  się  to  w  opisanym  przez  Zamawiającego  rozwiązaniu  (patrz  pkt.  42  i  
wynikający z niego 43).

54. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z dwoma monitorami, z czego jeden 
zainstalowany jest na ramieniu zintegrowanym z głowicą lampy, a drugi na oddzielnym ramieniu akcesoryjnym?  Jest  
to rozwiązanie umożliwiające ustawienie monitorów w opozycji do siebie w osi długiej stołu operacyjnego i nie ma  
żadnego wpływu na zakresy obrotów ramion. 

55. Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wysokiej  jakości  lampę  operacyjną  z  możliwością  rotacji  obrazu 
wyłącznie z poziomu sterownika? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną ze sterownikiem bez dodatkowego 
pilota bezprzewodowego? Pilot w środowisku Sali operacyjnej nie jest rozwiązaniem korzystnym, gdyż jest trudny w 
dezynfekcji i łatwo się gubi. Ponadto może powodować zakłócenia z innymi urządzeniami – np. bezprzewodowym 
pilotem do stołu operacyjnego. 

57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną wyposażoną w kamerę z balansem 
bieli ręcznym/automatycznym 3000-7500K i wyjściem video (OUTPUT) HD – złącze kompozytowe? Balans bieli w 



oferowanym zakresie jest w zupełności wystarczający, a złącze kompozytowe to jedno z najpopularniejszych złącz 
audio-video. 

Dotyczy: przedmiot zamówienia. Ad załącznik 5, 6, 7, Gwarancja i serwis.

58. Prosimy o zmianę wymaganego terminu usunięcia usterki na 4 dni robocze od momentu podjęcia naprawy.

Kolumna Anestezjologiczna – 2szt.

59. Czy Zamawiający wymaga głowicy o konstrukcji panelowej, umożliwiającej dowolne konfigurowanie głowicy,  w 

dowolnym czasie, samodzielnie przez użytkownika, bez użycia dodatkowych narzędzi, ( z wyłączeniem lokalizacji 

kolizyjnych z innymi elementami wyposażenia kolumny) pomiędzy wszystkimi czterema ścianami głowicy.

Kolumna chirurgiczna - laparoskopowa – 2szt.

60. Czy Zamawiający wymaga głowicy o konstrukcji panelowej, umożliwiającej dowolne konfigurowanie głowicy,  w 

dowolnym czasie, samodzielnie przez użytkownika, bez użycia dodatkowych narzędzi, ( z wyłączeniem lokalizacji 

kolizyjnych z innymi elementami wyposażenia kolumny) pomiędzy wszystkimi czterema ścianami głowicy.

61. Dotyczy pkt.  nr 7 tabeli:  Czy Zamawiający dopuści  do postępowania kolumnę, w której  przyciski  do zwalniania  

blokady ramion znajdują  się  tylko na froncie  półki?  Jest  to  rozwiązanie  stosowane powszechnie i  z użytkowego  

punktu widzenia, w pełni wystarczające.

Lampa operacyjna– 2szt.

62. Dotyczy pkt. nr 16 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, w której wgłębność oświetlenia L1-L2,  

wynosi 60 cm? Powyższa wartość z użytkowego punktu widzenia jest w zupełności wystarczająca.

63. Dotyczy pkt. nr 17 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, w której bezcieniowość lampy głównej 

dla Ec = 160 000 lux wynosi odpowiednio.

1 maska - 76%

2 maski – 49%

1 maska na dnie tuby – 70%

2 maski na dnie tuby – 45%.

64. Dotyczy pkt. nr 30 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, w której wgłębność oświetlenia L1-L2,  

wynosi 60 cm? Powyższa wartość z użytkowego punktu widzenia jest w zupełności wystarczająca.

65. Dotyczy pkt. nr 31 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, w której bezcieniowość lampy głównej 

dla Ec = 160 000 lux wynosi odpowiednio.

1 maska - 58%

2 maski – 43%

1 maska na dnie tuby – 58%

2 maski na dnie tuby – 43%.

66. Dotyczy  pkt.  nr  35  tabeli:  Czy  Zamawiający  zrezygnuje  z  wymogu  modułowości  ramion?  Jest  to  parametr  



charakterystyczny dla jednego producenta lamp operacyjnych.

67. Dotyczy pkt. nr 37 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę, w której możliwość obrotu ramienia 

mieści się w zakresie 330⁰. Ustawienie ograniczenia w powyższym rozwiązaniu w żaden sposób nie wpływa na 

wygodę użytkowania lampy, a zapobiega nieumyślnemu uszkodzeniu przewodów wewnątrz ramion.

68. Dotyczy pkt. nr 42 tabeli:  Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie kompatybilności oferowanej kamery z lampami 

opisanymi w postępowaniu. Wymóg kompatybilności z aktualnie posiadanymi lampami umożliwia wzięcie udziału w 

postępowaniu, tylko przez jednego producenta kamer.

69. Dotyczy pkt. nr 42 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kamerę, w której czułość wynosi 12 lux?

70. Dotyczy pkt. nr 50 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kamerę bez pilota bezprzewodowego?

71. Dotyczy pkt. nr 53 tabeli: Czy poprzez powyższy zapis Zamawiający rozumie i dopuszcza sygnał Ful HD 1080i oraz  

sygnału SD w formacie PAL?

Dotyczy: zapisy wzoru umowy, załącznik nr 2 do SIWZ

72. Ad § 3 ust. 3 Prosimy o rezygnację z wymogu dostarczenia wraz ze sprzętem instrukcji serwisowych. 

Wymagana  przez  Zamawiającego  dokumentacja  techniczna,  jest  dokumentem  poufnym.  Proponowany  przez 

Zamawiającego  zapis  mógłby  spowodować,  że  uzyska  on  pełny  dostęp  do  ingerencji  w  urządzenia  będące 

przedmiotem postępowania, a co za tym idzie wytwórca utraci pewność, że urządzenia za które ponosi on prawną 

odpowiedzialność nie ulegają modyfikacją i są konserwowane i naprawiane w sposób właściwy. Z tego też powodu  

pełna  odpowiedzialność  za  występowanie  incydentów  medycznych  zostanie  zdjęta  z  wytwórcy  i  przejmie  ją 

użytkownik – podmiot dokonujący ingerencji w urządzenie.

Należy  również  pamiętać,  że  ingerencja  w  sprzęt  bez  udziału  autoryzowanego  serwisu  

w  sposób  naturalny  musi  powodować  utratę  uprawnień  gwarancyjnych,  ponieważ  żaden  producent  nie  zapewni 

prawidłowego działania swego produktu nie mając pewności, czy jest on serwisowany w sposób właściwy. 

Należy  zwrócić  uwagę,  że  wszelkie  naprawy  czy  przeglądy  okresowe,  powinny  być  wykonywane  przez 

przeszkolonych  pracowników  autoryzowanego  serwisu.  Natomiast  w  trakcie  instalacji  pracownik  serwisu  może 

przeszkolić służby szpitalne z obsługi oraz reagowania na sytuacje awaryjne jak również przekazać im podstawowe 

informacje o konserwacji.

73. Ad § 3 ust. 11 Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za zawinione szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (…)

Przeniesienie  odpowiedzialności  na Wykonawcę za szkody inne,  niż  zawinione  przez  niego  powoduje powstanie 

niewspółmiernego ryzyka po stronie Wykonawcy.

Zmodyfikowanie zapisów umowy w sposób przedstawiony powyżej wydaje się być nieodzowne, biorąc pod uwagę 

konieczność zachowania zasady równości stron sformułowaną w przepisach art. 7 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 3531  

k.c. oraz art. 5 k.c.. Ponadto, samoistnym źródłem zobowiązania Wykonawcy, według kodeksu cywilnego, jest fakt  

wyrządzenia  szkody,  za  którą  przepisy ustawy czynią  kogoś  odpowiedzialnym.  W art.  471  k.c.,  o  następującym 



brzmieniu: „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania  

zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik 

odpowiedzialności nie ponosi”, Kodeks przewiduje odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem zobowiązania (tzw. odpowiedzialność kontraktową). Przy odpowiedzialności kontraktowej 

wyrządzenie szkody następuje w ramach istniejącego stosunku zobowiązaniowego, w związku z tym osoby trzecie nie 

mogą być  uprawnione do występowania z  roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio przeciwko Wykonawcy.  

Takie uprawnienie będzie miał natomiast Zamawiający, w przypadku wyrządzenia osobom trzecim przez Wykonawcę 

szkody w wyniku zawinionego nienależytego wykonania umowy.

74. Ad § 4 ust. 1Prosimy o zmianę ewentualnego dodatkowego terminu na 5 dni roboczych.

75. Ad § 4 ust. 2 ppkt. 1) Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto sprzętu nie dostarczonego  

w terminie, za każdy dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

76. Ad § 6 ust.  5 Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na rezygnację z konieczności  dostarczenia  sprzętu zastępczego w 

przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin? 

Obowiązek taki  ciążący na wykonawcy powoduje,  iż  zobowiązany jest  on do posiadania  na stanie  dodatkowego 

egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty.  Rezygnacja z tego 

zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

77.  Ad § 6 ust. 9 Prosimy o zmianę wymaganego terminu rozpoczęcia naprawy na 48 godzin w dni robocze. Wymagany 

minimalny  termin  na  reakcję  jest  wyjątkowo  krótki,  co  może  powodować  w  sytuacjach  wyjątkowych  jego 

przekraczanie. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co 

prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej 

ceny oferowanego urządzenia.  Ponadto należy mieć na uwadze,  że  przedmiotem umowy są bardzo zróżnicowane 

urządzenia  specjalistyczne  o  wysokim  stopniu  zaawansowania  technologicznego,  wobec  czego  ich  naprawa  i  

przygotowanie się do niej  w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, może okazać się praktycznie  

niemożliwe.

78. Ad § 6 ust. 11 Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

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

(elementu) wymienić ten podzespół (element) na nowy, o parametrach nie gorszych niż zawarte w SIWZ. 

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 skutkować musiałoby znaczącym 

wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

79. Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia 

się  (na  skutek  korzystania  z  nich  przez  użytkownika)  akcesoriów,  części  i  materiałów /elementów zużywalnych  

(eksploatacyjnych),  a  także  wyrobów  jednorazowego  użytku  wchodzących  w  skład  przedmiotu  umowy,  a  w 

szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie  

akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne 

będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian. 

80. Pytanie nr   1- dotyczy:  - Załącznik nr 5 – Kolumna anestezjologiczna, punkt 1 tabeli - Załącznik nr 6 – 

Kolumna  chirurgiczna,  punkt  1  tabeli.  Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  zrezygnuje  z 

wymogu wyposażenia kolumn w zawory gazów, jeżeli sposób podłączenia kolumny do instalacji 

gazów  medycznych  umożliwia  łatwe  fizyczne  odłączenie  kolumny  i  szczelne  zamknięcie 

rurociągów gazów medycznych wytrzymujące ciśnienie robocze w instalacji na czas długotrwałych 

prac serwisowych, gdyby takie były ewentualnie potrzebne.

Uzasadnienie: Zgodnie z punktem 8.3 normy PN-EN ISO 7396-1 określającą wymagania dla instalacji gazów 

medycznych (wymagania tej normy są obligatoryjne) strefowe zawory odcinające powinny być zainstalowane 

„na rurociągu do każdego gazu i próżni, zasilającym każdą salę operacyjną, oddział ogólny i wszystkie inne  

oddziały”. Zawory te używane są do celów konserwacyjnych (inaczej mówiąc „serwisowych”) i w przypadkach 

awaryjnych (punkt 8.3.3 normy), a więc spełniają dokładnie taką samą funkcję jak zawory wymagane przez 

Zamawiającego.  Jednak  norma  bardzo  wyraźnie  określa,  że zawory  te  powinny  być  „umieszczone  w 

skrzynkach zaopatrzonych w pokrywy i drzwiczki” (punkt 8.3.4 normy) oraz „wszystkie skrzynki powinny być 

umieszczone w normalnym zasięgu rąk i powinny być widoczne oraz dostępne przez cały czas” (punkt 8.3.7). 

Zainstalowanie zaworów odcinających na płycie sufitowej kolumny oczywiście jest niedopuszczalne. 

Powyżej przywołane zapisy obowiązującej normy nie pozostawiają wątpliwości, że zawory odcinające do celów 
serwisowych powinny znajdować się w tak zwanych „skrzynkach zaworowych” instalowanych na ścianie przy 
każdej  sali  operacyjnej,  sali  intensywnej  terapii,  itp.  
Skrzynki te wraz ze strefowymi zaworami odcinającymi są integralną i nierozłączną częścią instalacji gazów 
medycznych,  dlatego  powinny  być  wyłączone  z  zakresu  przedmiotu  zamówienia  w przedmiotowym 
postępowaniu. 
Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, że pozycja zaworu (otwarty/zamknięty) w skrzynce zaworowej powinna w 
sposób jednoznaczny określać, czy punkty poboru gazów medycznych w danej strefie zasilania są zasilane czy 
nie.  Dodatkowe  zawory  zainstalowane  na  płycie  sufitowej  kolumny  (a więc w miejscu  normalnie 
niewidocznym i  niedostępnym dla  personelu)  mogą wprowadzić  użytkowników w błąd:  pomimo otwarcia 
zaworów w skrzynce zaworowej kolumny nadal nie będą zasilane, jeżeli zamknięty będzie dodatkowy „ukryty” 
zawór zainstalowany na płycie sufitowej. Pociąga to za sobą dodatkowe i całkowicie nieuzasadnione ryzyko. 
Zgodnie z punktem 8.1.2 normy PN-EN ISO 7396-1 „usytuowanie wszystkich zaworów odcinających (…)  
powinno  być  ustalone  przez  wytwórcę  w  porozumieniu  z  kierownictwem  obiektu  ochrony  zdrowia,  z  
wykorzystaniem procedury analizy ryzyka zgodnie z ISO 14971”. Oznacza to, że pod groźbą utraty certyfikatu 
niedopuszczalne jest instalowanie innych zaworów odcinających niż przewidziane w projekcie instalacji gazów 



medycznych. 
Zainstalowanie  dodatkowych,  zbędnych,  nie  wymaganych  przez  normę  zaworów  odcinających  pomiędzy 
skrzynkami zaworowymi a gniazdami gazowymi na kolumnach podnosi też w sposób nieuzasadniony cenę 
oferty.  W  przypadku  tego  postępowania  jest  to  koszt  zakupu  specjalnych  zaworów  i ich wlutowania  do 
rurociągów gazów medycznych! 
Ponadto  w  odległej  przyszłości  (za  kilka  –  kilkanaście  lat)  należy  się  liczyć  z  możliwymi  usterkami 
tych zaworów,  np.  ich  rozszczelnieniem.  Ich  wymiana  lub  naprawa  będzie  wtedy  wyjątkowo  kłopotliwa 
i kosztowna ze względu na utrudniony dostęp do płyty sufitowej kolumny i ukrytej w przestrzeni nad sufitowej 
instalacji rurociągowej gazów medycznych. 
Wysokie  koszty,  potencjalne  problemy i  ryzyka związane z  takimi dodatkowymi zaworami oraz niewielkie 
lub żadne korzyści z ich stosowania powodują, że tego typu zawory nie są zalecane przez renomowanych 
europejskich producentów kolumn zasilających i  instalacji  gazów medycznych.  Rezygnacja z wymogu ich 
instalowania leży więc w interesie Zamawiającego. 

81. Pytanie nr   2- dotyczy:  załącznik nr 6 – Kolumna chirurgiczna, punkt 2 tabeli

Prosimy o wyjaśnienie,  czy zapis „Max. rozpiętość ramion min.  175 cm” oznacza,  że kolumna 
chirurgiczna powinna mieć zasięg min.  175 oraz kolumna laparoskopowa także powinna mieć 
zasięg min. 175 cm (zasięg kolumny rozumiany jako maksymalna odległość osi obrotu wysięgnika 
kolumny od osi obrotu głowicy zasilającej kolumny).
Uzasadnienie: 
Nieprecyzyjny zapis w opisie parametrów może być interpretowany w ten sposób, że wystarczy zaoferować 
kolumny o łącznym zasięgu (rozpiętości ramion) min. 175 cm. Warunek taki spełnia np. zestaw składający się 
z kolumny chirurgicznej o zasięgu 100 cm i kolumny laparoskopowej o zasięgu 75 cm. Taki zestaw byłby 
oczywiście nieco tańszy, ale jego funkcjonalność byłaby bardzo ograniczona, ponieważ tak mały zasięg nie 
zapewnia możliwości swobodnego pozycjonowania kolumn wraz z zainstalowaną aparaturą medyczną na sali 
operacyjnej. 

82. Pytanie nr   3- dotyczy:  załącznik nr 6 – Kolumna chirurgiczna, punkt 6 tabeli

Prosimy o wyjaśnienie, czy użyte przez Zamawiającego sformułowanie „dopuszcza się” oznacza, 
że jest  to  parametr  wymagany  i  oferowana  kolumna  chirurgiczna  musi  być  wyposażona 
w wysięgnik  z  ramieniem uchylnym,  realizującym ruch  pionowy głowicy  zasilającej  (regulacja 
wysokości) w zakresie powyżej 50 cm. 
Uzasadnienie: 
Opisana  funkcja  kolumny  chirurgicznej  jest  oczywiście  użyteczna  i  zwiększa  ergonomię  pracy  na  sali 
operacyjnej, jednak w pewnym stopniu podnosi cenę urządzenia. Biorąc pod uwagę, że jedynym kryterium 
oceny  ofert  w  tym  pakiecie  jest  cena  100%,  to  należy  jednoznacznie  określić,  czy  jest  to  parametr 
wymagany. W przeciwnym wypadku Wykonawcy będą zmuszeni zaoferować najtańsze kolumny bez regulacji 
wysokości, żeby nie obniżać konkurencyjności swoich ofert. 

83. Pytanie nr   4- dotyczy:  załącznik nr 6 – Kolumna chirurgiczna, punkt 6 tabeli

Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  kolumna  laparoskopowa  może  być  zaoferowana  bez  regulacji 
wysokości. 

W  przeciwnym  wypadku,  jeżeli  kolumna  laparoskopowa  musi  posiadać  funkcję  regulacji 
wysokości,  prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający  zaakceptuje  kolumnę  laparoskopową 
zapewniającą możliwość szybkiego obniżenia lub podniesienia głowicy zasilającej, umożliwiającą 
pełną zmianę wysokości z pozycji najniższej do najwyższej w czasie 10 sekund.
Uzasadnienie: 
Ze  względów  technicznych  nie  jest  możliwa  pełna  zmiana  wysokości  kolumny  laparoskopowej  z pozycji 

najniższej do najwyższej w wymaganym czasie 5 sekund. 



Ad.1  Tak
Ad.2 Nie
Ad.3. Nie.
Ad.4 Tak.
Ad.5. Nie.
Ad.6 Tak.
Ad.7 Nie.
Ad.8. Nie.
Ad.9. Nie.
Ad.10. Tak o ile Wykonawca dostarczy wraz z lampą przelotkę  DVI-HDMI
Ad.11. Nie.
Ad. 12. Nie.
Ad. 13. Nie.
Ad. 14. Nie.
Ad. 15  Nie.
Ad. 16  Tak.
Ad. 17. Nie.
Ad. 18. Do urządzenia (komputera) rejestratora Video
Ad. 19. Kamera musi zawierać transmisje w obu systemach.
Ad. 20. Tak.
Ad. 21. Kamera musi mieć możliwość wysyłania sygnału tak w HD jak i w SD.
Ad. 22. Nie.
Ad. 23. Nie.
Ad. 24. Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.
Ad. 25. Nie.
Ad. 26. Tak.
Ad. 27. Nie.
Ad. 28. Nie.
Ad.29. Nie.
Ad.30.Nie.
Ad.31.Nie.
Ad.32.Nie.
Ad.33. Tak.
Ad.34. Nie.
Ad.35.Tak.
Ad.36.Nie.
Ad.37.Nie.
Ad.38.Nie.
Ad.39.Tak.
Ad.40.Tak.
Ad.41.Tak.
Ad.42.Nie.
Ad.43.Tak.
Ad.44.Nie.
Ad.45.Tak.
Ad.46.Nie.
Ad.47.Nie.
Ad.48.Tak.
Ad.49.Nie.



Ad.50.Nie.
Ad.51.Tak.
Ad.52.Nie.
Ad.53.Nie.
Ad.54.Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.
Ad.55.Nie.
Ad.56.Nie.
Ad.57.NIE jeśli nie ma dodatkowego wyjścia cyfrowego DVI/HDMI 
Ad.58.Nie.
Ad.59.Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Ad.60.Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Ad.61. Tak.
Ad.62. Tak.
Ad.63.Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.
Ad.64.Tak.
Ad.65.Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.
Ad.66.Tak.
Ad.67.Nie.
Ad.68.Tak.
Ad.69. Tak.
Ad.70. Nie.
Ad.71.Tak.
Ad.72.Nie.
Ad.73.Nie.
Ad.74.Nie.
Ad.75.Nie.
Ad.76. Dopuszczamy.
Ad.77.Dopuszczamy.
Ad.78.Tak, Zamawiający zmodyfikował projekt umowy.
Ad.79. Potwierdzamy, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje części eksploatacyjnych, akcesoriów i 
materiałów zużywalnych (jedno i wielorazowych), które są wymieniane w związku z realizacja procedur medycznych 
(typu czujniki, filtry, żarówki itp.)
Ad.80.Zamawiający nie zrezygnuje z wyposażenia kolumn w zawory gazów medycznych.
Ad.81.Tak.
Ad.82.Nie wymagamy, dopuszczamy jako rozwiązanie alternatywne.
Ad.83.Nie wymagamy, dopuszczamy jako rozwiązanie alternatywne.

                                                                       Z poważaniem


