
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /14                                                          Data: 19.11.2014  r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego  na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia bloku operacyjnego dla 
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.  (Znak sprawy:  5319/2014)

         Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 
1473  oraz  z  2014  r.  poz.  423,  768,  811,  915,  1146  i  1232).  Zamawiający  przekazuje   treść  zapytań 
dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby pomiar odcinka ST w wybranym odprowadzeniu realizowany był 
w zakresie od -08 do +0,8 mV?

Odpowiedź: Dopuszczamy.
2. Czy Zamawiający  będzie  wymagał  aby pomiar  bezdechu  regulowany  był  w  granicach  min.  5-80 

odd./min.?

Odpowiedź: Dopuszczamy.
3. Czy z uwagi na 2-metrowy czujnik pomiarowy SPO2, Zamawiający wyrazi zgodę aby pomiar SPO2 

nie  wymagał  kabla  łączącego,  który  nie  będzie  miał  zastosowania  (2-metrowy  przewód  jest 
wystarczający)?

Odpowiedź: Tak -jeśli pomiar będzie prezentowany na ekranie monitora (wartość liczbowa wyrażona  
w % oraz krzywa platyzmograficzna, w każdym innym przypadku NIE.

4. Czy Zamawiający wymaga do każdego kardiomonitora uchwytu ściennego? Zapis „Uchwyt do ściany 
1” może sugerować tylko 1 szt. zamiast 4 szt. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli 1 szt uchwytu do każdego kardiomonitora. Dopuszczamy  
kardiomonitor bez uchwytu ściennego.

5. Czy Zamawiający będzie wymagał aby pamięć trendów wynosiła min. 480 godzin? 

Odpowiedź: Dopuszczamy.
6. W praktyce czujniki temperatury są rzadko stosowane. Czy z tego względu Zamawiający wyrazi zgodę 

aby zamiast czujnika centralnego do oferty dołączono 2 inne rozmiary mankietów dla dorosłych? 

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy: Pakiet 7 (załącznik nr 10) – Wózek do przewozu chorych – 4 szt.  
7. Czy (dla pkt. 2) Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych o szerokości całkowitej 81 cm?

Oferowana szerokość będzie funkcjonalna podczas codziennego korzystania z wózka.

1

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7965
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7965


Odpowiedź: Nie.
8. Czy (dla pkt. 3) Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych o długości całkowitej 206 cm?

Oferowana długość będzie funkcjonalna podczas codziennego korzystania z wózka.

Odpowiedź: Nie.
9. Czy  (dla  pkt.  4)  Zamawiający  dopuści  wózek  do  przewozu  chorych  z  hydrauliczną  regulacją 

wysokości leża za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej z dwóch stron wózka w zakresie od 60 cm do 
90 cm? Oferowany zakres będzie praktyczny podczas codziennego korzystania z wózka.

Odpowiedź: Nie.
10. Czy (dla  pkt.  5  i  6)  Zamawiający  wymaga,  aby  wózek  do  przewozu  chorych  posiadał  pozycję 

Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga w zakresie od 0o do 14,5o, uzyskiwaną przy pomocy dźwigni 
nożnych  umieszczonych  z  obu  stron  wózka,  umożliwiających  obsługę  wózka  w  sytuacjach  gdy 
personel nie chce używać rąk (np. ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku/złapaniu za dźwignię 
ręką powinien je wymienić)?

Odpowiedź: Nie.
11. Czy (dla pkt. 8) Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych  posiadający płynną regulację 

segmentu uda za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0o do 18o? Oferowany zakres pozwoli na 
uzyskanie wygodnej pozycji siedzącej/fotelowej.

Odpowiedź: Nie.
12. Czy  (dla  pkt.  12  i  13)  Zamawiający  dopuści  wózek  do  przewozu  chorych  posiadający 

w narożnikach leża 4 krążki odbojowe jednoosiowe, chroniące wózek przy wjeżdżaniu do windy oraz 
innych wąskich miejsc oraz zabezpieczające ściany przed uszkodzeniami?

Odpowiedź: Nie.
13. Czy (dla pkt. 14) Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych  posiadający barierki boczne 

składane  za  pomocą  jednego  uchwytu  (wspomagane  sprężynami  gazowymi  przed  gwałtownym 
opadaniem), wyposażone w listwy odbojowe, chroniące wózek i rogi ścian przed otarciami?

Odpowiedź: Tak.
14. Czy (dla  pkt.  15)  Zamawiający odstąpi  od wyposażenia  wózka do przewozu chorych  w opisane 

szyny? W oferowanym wózku wyposażenie dodatkowe (np. wieszak kroplówki, wieszaki na woreczki 
urologiczne) są mocowane w inny wygodny, ergonomiczny sposób i nie ma konieczności stosowania 
szyn, aby zamocować na nich wyposażenie dodatkowe.

Odpowiedź: Nie. 
15. Czy (dla  pkt.  15)  Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych  posiadający pod leżem po 

bokach  wózka  oraz  od  strony  głowy  szynę  chromowaną  „Eurostandard”  o  przekroju  25x10  do 
mocowania wyposażenia dodatkowego?

Odpowiedź: Tak.
16. Czy (dla pkt. 18) Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych  posiadający podstawę jezdną 

wyposażoną w pojedyncze antystatyczne koła o średnicy 200 mm z centralną blokadą kół oraz funkcją 
jazdy na wprost?

Odpowiedź: Nie.
17. Czy  (dla  pkt.  23)  Zamawiający  wymaga,  aby  wózek  do  przewozu  chorych  posiadał  obciążenie 

robocze min.  315 kg? Taki  parametr  zagwarantuje  maksymalne bezpieczeństwo hospitalizowanych 
pacjentów oraz personelu.

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy: Pakiet 8 (załącznik nr 11) – Wózek do przewozu chorych z przeziernym leżem dla 
promieni RTG – 2 szt.  

18. Czy  (dla  pkt.  4)  Zamawiający  dopuści  wózek  do  przewozu  chorych  z  przeziernym  leżem  dla 
promieni RTG o długości całkowitej 206 cm? Oferowana długość różni się tylko o 2 cm od tolerancji 
wskazanej przez Zamawiającego. 
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Odpowiedź: Nie.
19. Czy Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych z przeziernym leżem dla promieni RTG 

posiadający leże o długości  199 cm i szerokości 69 cm? Oferowany wymiar wynika z wymiarów 
całkowitych wózka.

Odpowiedź: Nie.
20. Czy  (dla  pkt.  6)  Zamawiający  dopuści  wózek  do  przewozu  chorych  z  przeziernym  leżem  dla 

promieni RTG z hydrauliczną regulacją wysokości leża za pomocą dźwigni nożnej w zakresie od 625 
do 935 mm (mierzone od podłoża do górnej  płaszczyzny leża bez  materaca)  ?  Oferowany zakres 
będzie praktyczny podczas codziennego korzystania z wózka.

Odpowiedź: Tak.
21. Czy  (dla  pkt.  7)  Zamawiający  dopuści  wózek  do  przewozu  chorych  z  przeziernym  leżem  dla 

promieni  RTG  posiadający  pozycję  Trendelenburga  oraz  anty-Trendelenburga  regulowaną 
hydraulicznie w zakresie od 0o do 14,5o przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka?

Odpowiedź: Nie.
22. Czy (dla  pkt.  10)  Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych z  przeziernym leżem dla 

promieni RTG posiadający pod leżem prowadnice na tacę z możliwością umieszczenia w niej kasety 
rentgenowskiej, z dostępem do niej z lewej lub prawej strony wózka, prowadnice umieszczone wzdłuż 
leża  na  całej  długości,  taca  na  kasetę  RTG  posiadająca  czerwone  paski  (znaczniki  kolorystyczne 
miejsca położenia kasety) oraz możliwość regulacji w celu dopasowania wielkości kasety? Oferowane 
rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Tak.
23. Czy (dla  pkt.  11)  Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych z  przeziernym leżem dla 

promieni  RTG  posiadający  regulację  segmentu  pleców  manualną  ze  wspomaganiem  sprężyn 
gazowych w zakresie od 0o do 83,5o? 

Odpowiedź: Tak.
24. Czy (dla  pkt.  12)  Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych z  przeziernym leżem dla 

promieni RTG wyposażony w prowadnice wzdłuż leża ułatwiające pozycjonowanie kasety RTG?

Odpowiedź: Nie.

25. Czy (dla  pkt.  17)  Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych z  przeziernym leżem dla 
promieni RTG,  którego narożniki są wyposażone w 4 odbojniki rolkowe chroniące wózek i ściany 
przed otarciami oraz listwy odbojowe na barierkach po obu stronach leża?

Odpowiedź: Tak.
26. Czy (dla  pkt.  19)  Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych z  przeziernym leżem dla 

promieni RTG posiadający 4 gniazda na statyw infuzyjny?

Odpowiedź: Nie.
27. Czy (dla pkt. 21) Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych z przeziernym leżem dla pro-

mieni RTG z możliwością wyboru kolorów leża w celu odróżnienia wózków na oddziałach? Propono-
wane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne, jak opisane przez Zamawiającego, a kolor leża jest wi-
doczny nawet przy zastosowaniu na nim materaca. 

Odpowiedź: Tak.

28. Czy (dla pkt. 22) Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych z przeziernym leżem dla pro-
mieni RTG wyposażony w materac piankowy, w pokrowcu nieprzemakalnym, paro przepuszczalnym, 
antystatycznym, ze zgrzewanymi krawędziami, o grubości min. 5 cm, przezierny dla promieni RTG, 
mocowany za pomocą pasków w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie?

Odpowiedź: Tak.
Dotyczy: Pakiet 8 (załącznik nr 11) – Wózek do przewozu chorych z przeziernym leżem dla 
promieni RTG – 2 szt.  
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29. Czy (dla pkt. 2 i 9) Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych z przeziernym leżem dla 
promieni  RTG  posiadający  leże  podzielone  na  min.  2  segmenty  wypełnione  płytą  laminowaną 
przezierną dla promieni RTG na całej długości leża oraz zapewniającą stabilną podstawę dla materaca?

Odpowiedź: Nie.
30. Czy  (dla  pkt.  2)  Zamawiający  dopuści  wózek  do  przewozu  chorych  z  przeziernym  leżem  dla 

promieni RTG  o szerokości całkowitej  770 mm? Oferowana szerokość różni się tylko o 1 cm od 
tolerancji wskazanej przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Tak.
31. Czy  (dla  pkt.  4)  Zamawiający  dopuści  wózek  do  przewozu  chorych  z  przeziernym  leżem  dla 

promieni  RTG  o  długości  całkowitej  2130  mm?  Oferowana  długość  różni  się  nieznacznie  od 
tolerancji wskazanej przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Tak.
32. Czy Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych z przeziernym leżem dla promieni RTG 

posiadający leże o długości  190 cm i szerokości 60 cm? Oferowany wymiar wynika z wymiarów 
całkowitych wózka.

Odpowiedź: Nie.
33. Czy  (dla  pkt.  6)  Zamawiający  dopuści  wózek  do  przewozu  chorych  z  przeziernym  leżem  dla 

promieni RTG z hydrauliczną regulacją wysokości leża za pomocą dźwigni nożnej w zakresie od 600 
do 900 mm (mierzone od podłoża do górnej  płaszczyzny leża bez  materaca)  ?  Oferowany zakres 
będzie praktyczny podczas codziennego korzystania z wózka.

Odpowiedź: Tak.
34. Czy  (dla  pkt.  7)  Zamawiający  dopuści  wózek  do  przewozu  chorych  z  przeziernym  leżem  dla 

promieni  RTG  posiadający  pozycję  Trendelenburga  oraz  anty-Trendelenburga  regulowaną 
hydraulicznie w zakresie od 0o do 12o przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka?

Odpowiedź: Nie.
35. Czy (dla  pkt.  10)  Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych z  przeziernym leżem dla 

promieni RTG posiadający pod leżem prowadnice na tacę z możliwością umieszczenia w niej kasety 
rentgenowskiej, z dostępem do niej z lewej lub prawej strony wózka, prowadnice umieszczone wzdłuż 
leża na całej  długości,  taca na kasetę  RTG posiadająca znaczniki  kolorystyczne miejsca położenia 
kasety? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Tak.
36. Czy (dla  pkt.  11)  Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych z  przeziernym leżem dla 

promieni  RTG  posiadający  regulację  segmentu  pleców  manualną  ze  wspomaganiem  sprężyn 
gazowych w zakresie od 0o do 75o? 

Odpowiedź: Nie.
37. Czy (dla  pkt.  12)  Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych z  przeziernym leżem dla 

promieni RTG wyposażony w prowadnice wzdłuż leża ułatwiające pozycjonowanie kasety RTG?

Odpowiedź: Nie.
38. Czy (dla  pkt.  15)  Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych z  przeziernym leżem dla 

promieni RTG wyposażony w barierki boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, składane 
wzdłuż leża, o wysokości 35 cm i długości 108 cm?

Odpowiedź: Nie.
39. Czy (dla  pkt.  16)  Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych z  przeziernym leżem dla 

promieni RTG wyposażony w uchwyty do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg 
pacjenta  z  możliwością  ich  wyjęcia  w  celu  ułatwienia  dostępu  do  pacjenta  (m.in.  podczas  akcji 
reanimacyjnej)?

Odpowiedź: Tak.
40. Czy (dla  pkt.  17)  Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych z  przeziernym leżem dla 

promieni RTG,  którego narożniki są wyposażone w 4 odbojniki rolkowe chroniące wózek i ściany 
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przed otarciami?  

Odpowiedź: Nie.
41. Czy (dla  pkt.  19)  Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych z  przeziernym leżem dla 

promieni RTG posiadający 4 gniazda na statyw infuzyjny?

Odpowiedź: Nie.
42. Czy (dla pkt. 21) Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych z przeziernym leżem dla pro-

mieni RTG bez z możliwości wyboru kolorów odbojników? Opisany przez Zamawiającego parametr 
nie ma wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe wózka.

Odpowiedź: Nie.
Dotyczy zał. Nr 6 – kolumna laparoskopowa 

43. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga kolumn o jednym ramieniu przegubowym tzw. 
łamanym

Odpowiedź: Tak.
44. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga regulacji wysokości konsoli. 

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.
45. W przypadku jeśli Zamawiający wymaga regulacji wysokości prosimy o dopuszczenie czasu pełnej 

zmiany wysokości w przeciągu 28 sekund. Różnica 22 sekund jest nie istotna ponieważ regulację wy-
sokości wykonuje się bardzo rzadko i nie w trakcie operacji więc prędkość nie ma żadnego znaczenia. 
Rozwiązanie z bardzo krótkim czasem unoszenia może wiązać się wyższą ceną urządzenia.

Odpowiedź: Nie.
46. Czy Zamawiający dopuści przyciski do zwalniania hamulców tylko na jednym z frontów półek lub tyl-

ko na głowicy? Podwojenie tego układu niepotrzebnie zwiększa koszty urządzenia. Dużo bardziej er-
gonomicznym jest rozwiązanie z przyciskami w uchwytach na froncie półki.

Odpowiedź: Nie.
47. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga gniazd AGA a nie DIN ponieważ w punkcie 10 opi-

su kolumny laparoskopowej jest zapis o wejściach punktów poboru o różnych kształtach co jest zna-
mienne dla punktów typu DIN

Odpowiedź: Nie.
48. Prosimy o wydłużenie czasu na usunięcie awarii przez serwis do 7 dni roboczych w przypadku ko-

nieczności sprowadzenia uszkodzonego elementy z zagranicy.

Odpowiedź: Nie.
49. Czy Zamawiający dopuści również rysunek wykonany przez producenta który jednoznacznie potwier-

dza wszystkie wymagane parametry?

Odpowiedź: Nie.
50. Jaki rodzaj stropu występuje w sali gnie będzie montowana kolumna?

Odpowiedź: Strop z płyt kanałowych o wytrzymałości 400 kg/m2
51. Jaka jest wysokość do stropu właściwego i do sufitu podwieszanego jeśli istnieje?

Odpowiedź:  Wysokość  sufitu: podwieszany - 3,07 m, budowlany - 3,98 m

52. Czy do miejsca montażu będą doprowadzone wszystkie niezbędne media do uruchomienia urządzeń?
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Odpowiedź: Tak.

Dotyczy zał. Nr 13      – kolumna jednostanowiskowa   

53. Czy Zamawiający dopuści kolumny o przekroju jak na poniższym rysunku

Odpowiedź: Nie.
54. Co zamawiający ma na myśli pisząc panele dystrybucyjne? Czy są to kanały wewnątrz konsoli biegną-

ce wzdłuż konsoli w których montowane są gniazda różnego typu? 

Odpowiedź: Tak.
55. Czy Zamawiający dopuści długość kolumny dopasowaną do ilości wymaganych gniazd gazowych i 

elektrycznych?

Odpowiedź: Nie.
56. Czy Zamawiający dopuści konsolę z bocznymi drążkami do montażu półek i innego wyposażenia 

(przykład poniżej) zamiast pionowych, frontowych szyn? Rozwiązanie to znacznie ogranicza ilość ofe-
rentów. 

Odpowiedź: Nie.
57. Czy Zamawiający dopuści gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne i przygotowanie pod gniazda te-

letechniczne rozmieszczone wyłącznie na froncie konsoli. Rozwiązanie to jest najpraktyczniejsze i naj-
częściej stosowane w praktyce.

Odpowiedź: Nie.
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58. Czy Zamawiający dopuści 1 diodę LED (1 na obwód. Jeśli będą 2 obwody 2 diody itd.), sygnalizującą 
obecność napięcia 230V  zamontowaną przy gniazdach których napięcie sygnalizuje?

Odpowiedź: Tak.
59. Czy Zamawiający dopuści półki o wymiarze 450mm x 420mm? Wymiar ten nieznacznie różni się od 

wymaganego i nie ma większego znaczenia dla użytkownika.

Odpowiedź: Nie.

60. Czy Zamawiający dopuści odboje tylko na narożach przednich w przypadku gdy narożniki tylne zasło-
nięte są szyną medyczną i nie stanowią zagrożenia?

Odpowiedź: Tak.
61. Prosimy o dopuszczenie półek o nośności 30kg to wystarczająca wytrzymałość dla tego typu urządzeń.

Odpowiedź: Nie.
62. Prosimy o dopuszczenie odbojów z twardego tworzywa. Cała kolumna wykonana jest z twardego alu-

minium a uderzyć możemy się o każdy element kolumny nie tylko o narożnik. 

Odpowiedź: Nie.
63. Prosimy o dopuszczenie wysięgnika drążka mocowanego do pionowego drążka montażowego w przy-

padku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 4. Ten sposób mocowania umożliwia regulacje wysokości 
wysięgnika ora obrót wokół osi miejsca mocowania co jest bardzo wygodne dla użytkownika.

Odpowiedź: Nie.
64. Prosimy o dopuszczenie dodatkowych szyn montażowych montowanych do pionowych drążków mon-

tażowych  w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 4. Ten sposób mocowania umożliwia regu-
lacje wysokości szyn oraz obrót wokół osi miejsca mocowania co jest bardzo wygodne dla użytkowni-
ka.

Odpowiedź: Nie.
65. Czy Zamawiający dopuści również rysunek wykonany przez producenta który jednoznacznie potwier-

dza wszystkie wymagane parametry?

Odpowiedź: Nie.
66. Jaki rodzaj stropu występuje w sali gnie będą montowane kolumny?

Odpowiedź: Strop z płyt kanałowych o wytrzymałości 400 kg/m2.
67. Jaka jest wysokość do stropu właściwego i do sufitu podwieszanego jeśli istnieje?

Odpowiedź: Wysokość  sufitu: podwieszany - 307,5 cm, budowlany - 361,5 cm
68. Czy do miejsca montażu będą doprowadzone wszystkie niezbędne media do uruchomienia urządzenia?

Odpowiedź: Tak.
Pakiet nr 1:
Kolumna zasilająca 1- stanowiskowa – szt 4

69. Czy zamawiający dopuści do postępowania kolumnę zasilającą o przekroju trapezu dzięki któremu 
gniazda dystrybucyjne są umieszczone w bardziej dostępnych miejscach?

Odpowiedź: Tak.
70. Czy zamawiający dopuści do postępowania kolumnę zasilającą z ścianami o kolorystyce RAL 9003 

odpowiadającą kolorom kolumn zamontowanych w szpitalu na salach operacyjnych?
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Odpowiedź: Tak.
71. Czy zamawiający oczekuje aby kolumna dystrybucyjna była wyposażona w głowicę zasilającą 

mocowaną do rury sufitowej obrotowej w celu podniesienia ergonomii i komfortu pracy co nie 
podniesie ceny kolumny?

Odpowiedź: Tak.
72. Czy zamawiający dopuści do postępowania kolumnę zasilającą o wysokości 1000 mm i szerokości 350 

mm?

Odpowiedź: Tak.
73. Czy zamawiający dopuści do postępowania kolumnę zasilającą z 3 panelami dystrybucyjnymi na 

których można rozmieścić gniazda dystrybucyjne?

Odpowiedź: Nie.
74. Czy zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z poziomymi szynami sprzętowymi 

umieszczonymi po obu stronach półek?

Odpowiedź: Nie.
75. Czy zamawiający dopuści 10 tygodniowy termin realizacji? Każda kolumna jest urządzeniem 

niepowtarzalnym  i indywidualnie produkowanym, więc producent musi mieć czas na ich produkcję.

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza  12 tyg. termin realizacji .
Pakietu nr 4:
Kolumna anestezjologiczna - 1 szt

76. Czy zamawiający dopuści 10 tygodniowy termin realizacji? Każda kolumna jest urządzeniem 
niepowtarzalnym  i indywidualnie produkowanym, więc producent musi mieć czas na ich produkcję.

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza  12 tyg. termin realizacji 
Pakietu nr 5:
Kolumna laparoskopowa - 1 szt

77. Czy  zamawiający  dopuści  10  tygodniowy  termin  realizacji?  Każda  kolumna  jest  urządzeniem 
niepowtarzalnym  i indywidualnie produkowanym, więc producent musi mieć czas na ich produkcję.

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza  12 tyg. termin realizacji 
Dotyczy pakietu nr 7
Wózek do przewozu chorych – szt. 4 

78. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozy chorych o szerokości całkowitej wynoszącej 75cm?

Odpowiedź: Nie.
79. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych o długości całkowitej wynoszącej 200cm?

Odpowiedź: Nie.
80. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozy chorych z hydrauliczna regulacja wysokości leża w 

zakresie 60 – 90cm?

Odpowiedź: Nie.
81. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych z płynną regulacją segmentu uda za pomocą 

sprężyny gazowej w zakresie 0°-35°?

Odpowiedź: Nie.
82. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych wyposażony w jednoosiowe krążki odbojowe 

umieszczone tylko w 4 narożnikach leża?

Odpowiedź: Nie.
83. Czy  Zamawiający  dopuści  wózek  do  przewozu  chorych  wyposażone  w  barierki  boczne,  których 

opuszczanie  polega  na  naciśnięciu  dźwigni  na  korpusie  blokady poręczy,  co  powoduje zwolnienie 
blokady i umożliwia jej złożenie?

Odpowiedź: Tak.
84. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych bez aluminiowych szyn po bokach?
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Odpowiedź: Nie.
85. Czy  Zamawiający  dopuści  wózek  do  przewozu  chorych  z  możliwością  zamontowania  wieszaka 

kroplówki w odpowiednich tulejkach środkowego segmentu leża?

Odpowiedź: Nie.
86. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych wyposażony w pojedyncze koła?

Odpowiedź: Nie.
87. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych z dźwignią centralnej blokady umieszczoną od 

strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Nie.
88. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych z koszem na butle z tlenem?

Odpowiedź: Nie.
Dotyczy pakietu nr 8
Wózek do przewozu chorych z przeziernym leżem dla promieni RTG – 2 szt.

89. Czy Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych wyposażony w kosz  na podręczne  rzeczy 
pacjenta?

Odpowiedź: Nie.
90. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych o szerokości całkowitej wynoszącej 86cm?

Odpowiedź: Tak.
91. Czy Zamawiający dopuści  wózek do przewozu chorych o dopuszczalnym obciążeniu na poziomie 

170kg?

Odpowiedź: Nie.
92. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych z hydrauliczną regulacją wysokości leża w 

zakresie 560 do 890mm?

Odpowiedź: Nie.
93. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych z regulacją pozycji Trendelenburga oraz anty-

Trendelenburga w zakresie +/- 15°?

Odpowiedź: Nie.
94. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych z regulacją segmentu pleców w zakresie 0°-

70°?

Odpowiedź: Nie.
95. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych niewyposażony w podziałkę poprzek leża do 

pozycjonowania kasety RTG?

Odpowiedź: Nie.
96. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych wyposażone w nieskładane szczyty od strony 

nóg i głowy pacjenta spełniające role uchwytów do prowadzenia wózka?

Odpowiedź: Nie.
97. Czy  Zamawiający  dopuści  wózek  do  przewozu  chorych  wyposażone  w  4  krążki  odbojowe 

zabezpieczające wózek przed uszkodzeniami? 

Odpowiedź: Nie.
98. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych bez odbojników nad kołami?

Odpowiedź: Nie.
99. Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych wyposażony w min. 4 gniazda na akcesoria? 

Odpowiedź: Nie.
Dotyczy: Pakietu 1 Kolumna jednostanowiskowa -4szt.: 

100. Prosimy o podanie nośności i typu stropów oraz wysokości sal do stropu nośnego oraz do sufitu 
podwieszanego (jeśli istnieje) dla pomieszczeń, w których będą montowane kolumny  sufitowe.
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Odpowiedź: Strop z płyt kanałowych o wytrzymałości 400 kg/m2;
Wysokość  sufitu: pdwieszany -307,5 cm ,budowlany -361,5 cm

101. Czy Zamawiający wymaga aby kolumna miała ramię nośne? Stosowanie kolumny rurowej (bez 
ramienia) i jeszcze bez możliwości obrotu konsoli może powodować duże utrudnienia w ustawieniu 
lóżka i obsłudze pacjenta.

Odpowiedź: Tak.
102. Jeśli Zamawiający nie wymaga ramienia to czy będzie wymagał chociaż konsoli obrotowej? 

Pozostawienie nieruchomej kolumny zwłaszcza z półkami wyposażonymi w boczne szyny!! wpłynie 
niekorzystnie na ergonomię obsługi pacjenta. Wieszanie sprzętu dodatkowego na szynach półek 
powoduje że kolumna zajmuje obszar o szerokości nawet do 1metra.

Odpowiedź: Nie.
103. Czy zamawiający zapewnia, że nośność stropu jest wystarczająca i nie wymaga wzmocnień w 

miejscu montażu kolumn? Np.. Dla opisanej kolumny jednostanowiskowej (bez ramienia) jest to ok. 
F=2500N i M= ok. 1000Nm.

Odpowiedź: Tak.
104. Jeżeli nośność stropu jest nie wystarczająca prosimy o potwierdzanie,  że wzmocnienie stropu 

będzie po stronie  Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie dotyczy, patrz pytanie 103.
105. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  zapewnia  doprowadzenie  do  miejsca  montażu 

kolumn  niezbędnych mediów gazowych i elektrycznych.

Odpowiedź: Tak.
106. Prosimy  o  informację,  czy  podłączenie  elektryczne  oraz  pomiary  elektryczne  kolumn  są 

przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o informację jakich pomiarów zamawiający będzie 
wymagał?  

Odpowiedź: Tak. Oporność izolacji oraz pomiary bezpieczeństwa.
107. Czy Zamawiający dopuści konsole o przekroju wielobocznym dużo bardziej ergonomiczne niż 

wymagane prostokątne? Szczególnie dla kolumn nieobrotowych wieloboczne konsole są dużo lepszym 
rozwiązaniem.

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy: Pakiet nr 4 Kolumna anestezjologiczna – 1szt.
108. Prosimy o podanie nośności i typu stropów oraz wysokości sal do stropu nośnego oraz do sufitu 

podwieszanego (jeśli istnieje) dla pomieszczeń, w których będzie montowana kolumna  sufitowa.

Odpowiedź: Strop z płyt kanałowych o wytrzymałości 400 kg/m2; Wysokość  sufitu:  podwieszany -  
3,07 m ,budowlany – 3,98 m

109. Czy zamawiający zapewnia, że nośność stropu jest wystarczająca i nie wymaga wzmocnień w 
miejscu montażu kolumn? Np.. Dla opisanej kolumny anestetycznej jest to ok. F=5000N i M= ok. 
6000Nm.

Odpowiedź: Tak.
110. Jeżeli nośność stropu jest nie wystarczająca prosimy o potwierdzanie,  że wzmocnienie stropu 

będzie po stronie  Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie dotyczy, patrz pytanie 109.
111. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  zapewnia  doprowadzenie  do  miejsca  montażu 

kolumn  niezbędnych mediów gazowych i elektrycznych.

Odpowiedź: Tak.
112. Prosimy  o  informację,  czy  podłączenie  elektryczne  oraz  pomiary  elektryczne  kolumn  są 

przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o informację jakich pomiarów zamawiający będzie 
wymagał?  
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Odpowiedź: Tak. Oporność izolacji oraz pomiary bezpieczeństwa.
113. Czy  posiadany  przez  Zamawiającego  aparat  AESPIRE  posiada  dostosowanie  (fabryczny 

uchwyt z tylu) do podnoszenia?

Odpowiedź: Tak.       
Dotyczy:  Pakiet nr 5 Kolumna laparoskopowa – 1szt.

114. Prosimy o podanie nośności i typu stropów oraz wysokości sal do stropu nośnego oraz do sufitu 
podwieszanego (jeśli istnieje) dla pomieszczeń, w których będzie montowana kolumna  sufitowa.

Odpowiedź: Strop z płyt kanałowych o wytrzymałości 400 kg/m2; Wysokość  sufitu:  podwieszany -  
3,07 m, budowlany – 3,98 cm

115. Ponieważ Zamawiający „dopuszcza” stosowanie ramienia uchylnego czy możliwe jest 
oferowanie kolumny bez zmiany wysokości konsoli?

Odpowiedź: Nie.
116. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania czasu pełnej zmiany wysokości? Opisany parametr 

poniżej 5 sekund jest wręcz niebezpieczny dla pacjenta (podłączone przewody!), personelu i 
znajdującego się na kolumnie sprzętu! W każdej instrukcji obsługi jest wręcz wymaganie aby tą 
operację wykonywać po woli i z najwyższą uwagą.

Odpowiedź: Nie.
117. Czy zamawiający zapewnia, że nośność stropu jest wystarczająca i nie wymaga wzmocnień w 

miejscu montażu kolumn? Np.. Dla opisanej kolumny laparoskopowej jest to ok. F=4000N i M= ok. 
4000Nm.

Odpowiedź: Tak.
118. Jeżeli nośność stropu jest nie wystarczająca prosimy o potwierdzanie,  że wzmocnienie stropu 

będzie po stronie  Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie dotyczy, patrz pytanie 117.
119. Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  zapewnia  doprowadzenie  do  miejsca  montażu 

kolumn  niezbędnych mediów gazowych i elektrycznych.

Odpowiedź: Tak.
120. Prosimy  o  informację,  czy  podłączenie  elektryczne  oraz  pomiary  elektryczne  kolumn  są 

przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o informację jakich pomiarów zamawiający będzie 
wymagał?  

Odpowiedź: Tak. Oporność izolacji oraz pomiary bezpieczeństwa.
121. Czy Zamawiający dopuści kolumnę z przyciskami do sterowania tylko na froncie półki? 

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy:  wzoru umowy 
122.  Prosimy o zmianę zapisów w § 4 Kary umowne na:

1. Nieterminowe, pisemnie nieuzasadnione, dostarczenie towaru przez dostawcę może spowodować 
natychmiastowe wypowiedzenie umowy bez zachowania ustawowego terminu wypowiedzenia, z tym 
że  zamawiający  udzieli  dodatkowego  3-dniowego  terminu  w  przypadku  zwłoki  na  wykonanie 
zobowiązania  z  uprzedzeniem  o  zamiarze  wypowiedzenia  umowy  w  trybie  natychmiastowym. 
Odpowiedź: Nie.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić zamawiającemu kary umowne jak poniżej:
1) Karę umowną za każdy dzień rozpoczęty zwłoki w dostawie w wysokości 0,5% wartości brutto 
zamówienia;
2) Karę umowną w przypadku, gdy zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada wykonawca w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanego zamówienia;

Odpowiedź: Nie.
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 
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od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, dostarczenie urządzenia zastępczego zgodnie z § 6 ust. 5, 
uważane jest za wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie.

Odpowiedź: Nie.
123. W  związku  z  tym,  że   część  producentów  urządzeń  przeprowadza  odpłatne  przeglądy 

serwisowe  i  gwarancja  nie  obejmuje  wymiany  materiałów  eksploatacyjnych,  prosimy  o  zmianę 
zapisów warunków gwarancji w tym zakresie i potwierdzenie, że koszt materiałów eksploatacyjnych 
wymienianych  podczas  okresowych  przeglądów  serwisowych   jest  po  stronie  Zamawiającego. 
Zwracamy uwagę,  że  ujęcie  w  cenie  ofertowej  kosztu  materiałów  eksploatacyjnych  w  znacznym 
stopniu wpływa na podniesienie ceny oferty, ponieważ wymiana np. żarówki przez pracownika szpitala 
jest zdecydowanie tańsze niż wysłanie pracownika autoryzowanego serwisu. 

Odpowiedź: Całkowity koszt przeglądów serwisowych pokrywa wykonawca.
124. dot.   Załącznik  nr  10  Czy  Zamawiający  dopuści  wózek  do  przewozu  chorych  z 

Trendelenburgiem 12°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Nie.
Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 7 – Wózek do przewozu chorych, szt.4

125. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych o 
długości  całkowitej  wynoszącej  210cm i  szerokości  całkowitej  na  poziomie  82cm?  Proponowane 
wymiary  tylko  nieznacznie  odbiegają  od  wymaganych  i  są  wystarczające  dla  zapewnienia 
bezpiecznego i komfortowego transportu pacjentów. 

Odpowiedź: Nie.
126. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych z 

regulacją wysokości w zakresie 64-89cm? Podany zakres regulacji jest optymalnie dostosowany dla 
zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego. 

Odpowiedź: Nie.
127. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych z 

ruchomym segmentem oparcia pleców regulowanym za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0-90o? 
Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego. 

Odpowiedź: Tak.
128. Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wysokiej  jakości  wózek  do  przewozu  chorych 

wyposażony w jednoosiowe krążki odbojowe w narożnikach leża i w listwy odbojowe po obu bokach 
wózka zamiast listew zlokalizowanych na barierkach bocznych i dodatkowych krążków odbojowych? 
Oferowane rozwiązanie w pełni  zabezpiecza wózek i  ściany bez ewentualnymi uszkodzeniami bez 
potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczeń poszerzających wózek.

Odpowiedź: Nie.
129. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych bez 

szyn z przesuwnymi uchwytami do mocowania wyposażenia dodatkowego pod leżem, lecz z „euro 
listwą” od strony głowy o optymalnej szerokości gwarantującej ergonomiczny montaż dodatkowych 
akcesoriów? Oferowane rozwiązanie jest w zupełności wystarczające i bardzo dobrze sprawdza się w 
praktyce użytkowej.

(zdjęcie poglądowe opisanej „euro listwy”)
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Odpowiedź: Nie.
130. Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wysokiej  jakości  wózek  do  przewozu  chorych 

wyposażony w wieszak kroplówki z dwoma haczykami z możliwością jego zamontowania w dwóch 
rogach wózka – od  strony głowy pacjenta?  Jest  to  standardowe rozwiązanie,  gdyż od strony nóg 
pacjenta w narożach mocowany jest szczyt stanowiący jednocześnie uchwyt do prowadzenia wózka.

Odpowiedź: Nie.
131. Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wysokiej  jakości  wózek  do  przewozu  chorych 

wyposażony w cztery pojedyncze koła o średnicy 200mm z centralną blokadą kół oraz funkcją jazdy 
na wprost uzyskiwaną za pomocą wielofunkcyjnego pedału zlokalizowanego przy podstawie od strony 
nóg  pacjenta?  Opisane  rozwiązanie  gwarantuje  pełną  mobilność  wózka  i  ułatwia  pokonywanie 
przeszkód typu progi lub nierówności. 

(zdjęcie poglądowe)

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 8 – Wózek do przewozu chorych z przeziernym 
leżem dla promieni RTG, 2szt.

132. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych o 
długości całkowitej wynoszącej 2060mm i wymiarach leża na poziomie 1890x620mm [długość x 
szerokość]? Proponowane wymiary tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych i są wystarczające dla 
zapewnienia bezpiecznego i komfortowego transportu pacjentów. 

Odpowiedź: Nie.
133. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych z 

regulacją wysokości w zakresie 557-870mm? Podany zakres regulacji jest optymalnie dostosowany dla 
zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pacjentów, jak i personelu medycznego. 

Odpowiedź: Nie.

13



134. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, w 
którym regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga realizowana jest w zakresie od -15o do 
+15o?  Oferowane  rozwiązanie  tylko  minimalnie  odbiega  od  wymaganego  i  jest  w  zupełności 
wystarczające do uzyskania bezpiecznej pozycji pacjenta. 

Odpowiedź: Nie.
135. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych z 

platformą  na  kasetę  rentgenowską  rozciągniętą  pod  leżem  na  całej  jego  długości  bez  znacznika 
kolorystycznego  miejsca  położenia  kasety,  podziałki  w  poprzek  leża  oraz  bez  regulacji  wielkości 
kasety?  Brak  tych  rozwiązań  w  żaden  sposób  nie  utrudnia  wykonywania  zdjęć  rentgenowskich 
dowolnej części ciała pacjenta.  

Odpowiedź: Nie.
136. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych z 

dźwigniami umożliwiającymi uzyskanie centralnej blokady i blokady kierunkowej zlokalizowanymi po 
obu stronach wózka od strony nóg pacjenta? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w 
praktyce użytkowej gwarantując szybkie i skuteczne unieruchomienie wózka.

Odpowiedź: Nie.
137. Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wysokiej  jakości  wózek  do  przewozu  chorych 

wyposażony w metalowe barierki boczne lakierowane proszkowo, chroniące przed zakleszczeniem o 
wymiarach 41x142cm [wysokość x długość] bez zewnętrznego wykończenia z tworzywa sztucznego? 
Opisane  rozwiązanie  gwarantuje  bezpieczeństwo  pacjentów  podczas  transportu  i  jest  optymalnie 
dostosowane do innych wymiarów wózka. 

Odpowiedź: Nie.
138. Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania  wysokiej  jakości  wózek do przewozu chorych, 

którego  uchwyty  do  przetaczania  nie  są  chowane  pod  leże?  Dzięki  specjalnie  wyprofilowanemu 
materacowi uchwyty od strony głowy w oferowanym modelu nie wystają ponad materac i w żaden 
sposób nie ograniczają dostępu do pacjenta. 

Odpowiedź: Tak.
139. Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wysokiej  jakości  wózek  do  przewozu  chorych 

wyposażony w 4 odbojniki w kształcie dysków? Jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Nie.
140. Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wysokiej  jakości  wózek  do  przewozu  chorych 

wyposażony w wieszak kroplówki z możliwością jego zamontowania w dwóch gniazdach wózka – od 
strony głowy pacjenta po lewej i prawej stronie? Jest to standardowe rozwiązanie, gdyż od strony nóg 
pacjenta  w  narożnikach  mocowany  jest  szczyt  stanowiący  jednocześnie  uchwyt  do  prowadzenia 
wózka.

Odpowiedź: Nie.
141. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych bez 

odbojników  nad  kołami?  W  oferowanym  modelu  nie  ma  potrzeby  stosowania  dodatkowych 
odbojników nad kołami, gdyż nie wystają one poza obrys leża, które jest  zabezpieczone ze wszystkich 
stron przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. 

(zdjęcia poglądowe)

Odpowiedź: Nie.
Pakiet 6 – Zestaw ogrzewania pacjenta 
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142. Dotyczy poz. 4
Prosimy o dopuszczenie systemu z możliwością  regulacji  temperatury w zakresie min.  30-40˚C ze 
skokiem co 0,1˚C. 

Odpowiedź: Tak.
143. Dotyczy poz. 6 i 8

Prosimy o dopuszczenie materaca grzewczego, zintegrowanego, o wymiarach 120x50x3 cm lub 
110x50x3 cm, z wbudowaną warstwą pianki wiskoelastycznej o właściwościach przeciwodleżynowych 
(redukujących ucisk na ciało pacjenta) nie gorszych niż w przypadku materaca żelowego. Rozwiązanie 
to spełnia wymogi funkcjonalne określone przez Zamawiającego pod kątem nieprzemakalności, 
nienasiąkliwości i wodoszczelności oraz przeznaczenia do dezynfekcji powierzchniowej (materac 
posiada zewnętrzne, zgrzewane pokrycie poliuretanowe), a ponadto cechuje się wysoką elastycznością 
w zakresie reakcji na zmianę zadanej temperatury oraz dużą wygodą użytkowania.
Odpowiedź: Nie.

144. Dotyczy poz. 6
Prosimy  o  dopuszczenie  maty  grzewczej  pokrytej  zgrzewanym  poliuretanem,  zamiast  maty 
silikonowej.

Odpowiedź: Nie.
145. Dotyczy poz. 8

Prosimy o dopuszczenie maty przeciwodleżynowej o wymiarach 1150 x 520 x 10 mm wykonanej z 
żelu silikonowego.

Odpowiedź: Nie.
146. Dotyczy poz. 10

Prosimy  o  dopuszczenie  zabezpieczenia  w  postaci:  alarmu  wysokiej  /  niskiej  temperatury  (alarm 
włącza  się  przy  przekroczeniu  zadanej  temperatury  o  1,5˚C),  uszkodzenia,  braku  zasilania, 
nieprawidłowej pracy, automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa przy przekroczeniu temp. 42˚C

Odpowiedź: Tak.
Dotyczy treści SIWZ

147. Czy Zamawiający celem wykazania posiadania wiedzy i doświadczenia dopuści do 
postępowania przedłożenie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw różnego 
sprzętu medycznego na kwoty wyższe bądź równe warunkom Zamawiającego?
Proponowane rozwiązanie w równym stopniu pozwala na weryfikacje oceny spełniania warunku.

Odpowiedź: Dopuszczamy.
148. Ponieważ katalogi producenta obejmują jedynie część informacji i danych na temat wszystkich 

funkcji posiadanych przez urządzenie oraz ponieważ wymagania każdego Zamawiającego ustalane w 
SIWZ są różne, to nie ma fizycznej możliwości, by oryginalne broszury, katalogi, prospekty 
przygotowywane przez producenta urządzeń odpowiadały na wszystkie punkty specyfikacji. Jedyną 
możliwością by wszystkie wymagane dane znalazły się  w katalogu jest sytuacja gdy SIWZ został 
opracowany w oparciu o katalog konkretnego producenta urządzeń, opisujący jeden, wybrany typ 
urządzenia. Prosimy o dopuszczenie, na zasadzie równoważności, złożenia katalogu oferenta wraz z 
oświadczeniem dostawcy, że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania opisu przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający ma możliwość weryfikacji takich oświadczeń na etapie podpisywania 
protokołu zdawczo-odbiorczego i w razie wykrycie niezgodności odmówienia podpisania takiego 
protokołu i odstąpienia od umowy.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Dotyczy przedmiotu zamówienia kolumna laparoskopowa 
149. Czy poprzez zapis w pkt 6 tabeli parametrów technicznych „KOLUMNA 

LAPAROSKOPOWA” Wykonawca ma rozumieć, iż Zamawiający dopuści zaoferowania kolumnę bez 
wysięgnika z ramieniem uchylnym?
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Odpowiedź: Tak.
150. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę wyposażoną w przyciski do zwalniania 

hamulców umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach zainstalowanych po 
bokach konsoli bez uchwytów na frontach półek? Uchwyty na konsoli kolumny zapewniają pewniejsze 
oraz bezpieczniejsze manewrowanie kolumną w porównaniu do uchwytów umieszczonych na półkach, 
które są usytuowane za daleko od osi obrotu, co utrudnia ruchy kolumny.

Odpowiedź: Nie.
151. Czy Zamawiający wymaga aby kolumna wyposażona była w gniazda elektryczne 

zainstalowane na dwustronnym panelu tylnym oraz gniazda gazowe zainstalowane na dwóch panelach 
bocznych jak na załączonym rysunku? Oferowany parametr zapewnia ergonomiczną organizację 
przewodów.

Odpowiedź: Tak.

152. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania półki o ergonomicznej konstrukcji o wymiarach 
425 x 430 (sz. x gł.)?

Odpowiedź: Nie.
153. Czy Zamawiający wymaga aby kolumna była wyposażone w pionowe prowadnice 

umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia?

Odpowiedź: Nie.
154. Czy Zamawiający wymaga aby kolumna była wyposażone w pionowe prowadnice 

umożliwiające regulację wysokości montażu wyposażenia, np. półek?

Odpowiedź: Nie.
155. Czy Zamawiający wymaga aby szuflada wyposażona była w fronty wykonane z 

kompozytowego materiału typu CORIAN?

Odpowiedź: Nie.
Dotyczy przedmiotu zamówienia Kolumna anestezjologiczna

156. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę bez systemu podnoszącego aparat do 
znieczulenia? System taki nie podnosi funkcjonalności kolumny, oraz może negatywnie wpłynąć na 
wartość sprzętu.

Odpowiedź: Nie.
157. Czy Zamawiający wymaga aby kolumna wyposażona była w gniazda elektryczne 

zainstalowane na dwustronnym panelu tylnym oraz gniazda gazowe zainstalowane na dwóch panelach 
bocznych jak na załączonym rysunku? Oferowany parametr zapewnia ergonomiczną organizację 
przewodów.

Odpowiedź: Nie.
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Dotyczy przedmiotu zamówienia –Kolumna zasilająca jednostanowiskowa 

158.  Zwracamy do Zamawiającego się z prośbą o rezygnację z wymogu „Głowica mocowana na 
okrągłej rurze sufitowej, nie obrotowej”. Opisany parametr nie wpływa na użytkowość urządzenia, a 
wręcz możliwość obrotu konsoli może pozytywnie wpłynąć na ergonomię urządzenia.

Odpowiedź: Nie.
159. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę wyposażoną w konsolę o przekroju 

trapezowatym jak na załączonym rysunku? Oferowany parametr zapewnia ergonomiczną organizację 
przewodów oraz sprzętu usytuowanego na kolumnie.

Odpowiedź: Tak.

160. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę wyposażoną w konsolę o wymiarach 
wysokość – 1000mm oraz szerokości 300mm?

Odpowiedź: Tak.
161. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania półki o ergonomicznej konstrukcji o wymiarach 

425 x 430 (sz. x gł.) oraz nośności 40kg? 

Odpowiedź: Nie.
162. Czy Zamawiający wymaga aby kolumna była wyposażone w pionowe prowadnice 

umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia?

Odpowiedź: Tak.
163. Czy Zamawiający wymaga aby kolumna była wyposażone w pionowe prowadnice 

umożliwiające regulację wysokości montażu wyposażenia, np. półek?

Odpowiedź: Nie.
164. Czy Zamawiający wymaga aby szuflada wyposażona była w fronty wykonane z 

kompozytowego materiału typu CORIAN?
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Odpowiedź: Nie.
165. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szyny dodatkowe zamontowane na frontowej 

ścianie kolumny?

Odpowiedź: Tak.
166. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szyny dodatkowe zakrzywione w planie U 

kształtnie zamontowane na frontowej ścianie kolumny?

Odpowiedź: Nie.
167. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolumnę o kolorze białym, z frontową 

powierzchnią konsoli o kolorze szarym?

Odpowiedź: Nie.
Dotyczy przedmiotu zamówienia: Wózek do przewozu chorych z przeziernym leżem dla promieni 
RTG

168. Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 2 oczekuje aby dostarczony wózek wyposażony był w leże 
przezierne dla promieni RTG, oparte na dwóch kolumnach cylindrycznych, aluminiowych? 
Proponowane rozwiązanie zapewnia stabilne połażenie leża w każdej pozycji, wysokie obciążenie 
robocze oraz bardzo szybką i skuteczną dezynfekcję.

Odpowiedź: Nie.
169. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta, którego szerokość całkowita wynosi 

755mm? Prosimy o dopuszczenie proponowanego parametru gdyż różni się on nieznacznie od 
wymaganego.\

Odpowiedź: Nie.
170. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta, którego długość całkowita wynosi 

2050mm? Prosimy o dopuszczenie proponowanego parametru gdyż różni się on nieznacznie od 
wymaganego.

Odpowiedź: Nie.
171. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta, w którym hydrauliczna regulacja 

wysokości, za pomocą dźwigni nożnej odbywa się w zakresie 585mm – 905mm? Prosimy o 
dopuszczenie proponowanego parametru gdyż różni się on nieznacznie od wymaganego.

Odpowiedź: Tak.
172. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta, w którym hydrauliczna regulacja 

pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga odbywa się w zakresie +/-12o? Prosimy o dopuszczenie 
proponowanego parametru, gdyż różni się on nieznacznie od wymaganego.

Odpowiedź: Nie.

173. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta, którego regulacja segmentu pleców 
jest manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie 0 – 70o? Prosimy o dopuszczenie 
proponowanego parametru, gdyż różni się on nieznacznie od wymaganego.

Odpowiedź: Nie.
174. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta, wyposażony w barierki boczne, 

lakierowane proszkowo, składane wzdłuż leża z zewnętrznym wykończeniem z tworzywa sztucznego? 
Proponowane rozwiązanie jest tożsame w wymaganym, zapewnia długotrwałe użytkowanie wózka 
oraz zabezpieczenie pacjenta przed upadkiem.

Odpowiedź: Nie.
175. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych, w którym krążki odbojowe wykonane 

są z tworzywa koloru pomarańczowego? Oznaczenie w celu odróżnienia na oddziałach nie wymaga 
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zastosowania krążków w różnych kolorach, takie oznaczenie można wykonać na wiele sposobów, np. 
poprzez podpisanie wózka, oklejenie podstawy itp. 

Odpowiedź: Nie.
Dotyczy przedmiotu zamówienia MEBLE  MEDYCZNE

176. Czy w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości oferowanych wyrobów, Zamawiający 
wymaga od Wykonawcy posiadania dokumentu ISO 9001 oraz ISO 13485?

Odpowiedź: Nie wymagamy, dopuszczamy.
177.  Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania atestu higienicznego na meble 

wyprodukowane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Nie wymagamy, dopuszczamy.

Dotyczy przedmiotu zamówienia Kardiomonitor

178. Czy zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor bez funkcji pozwalającej na jednoczesny 
pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania 
mankietu na którym jest czujnik?
Jednoczesny pomiar NIBP i SpO2 przy funkcji blokady alarmu powoduje wstrzymanie pomiaru 
saturacji na czas pomiaru ciśnienia. Powyższa sytuacja skutkuje zafałszowaniem wyniku po dokonaniu 
pomiaru. Zdecydowanie zaleca się wykonywanie tych pomiarów na różnych kończynach/ częściach 
ciała. Co więcej występowanie blokady alarmu umożliwia nieświadome podejmowanie działań które 
będą prowadzić do błędnych wniosków medycznych.

Odpowiedź: Nie.
179. Czy Zamawiający dopuści bezdech w zakresie 10-60 s.?

Odpowiedź: Tak.
Dotyczy: przedmiot zamówienia

180. Ad załącznik  6, 7, 13 (kolumny) Gwarancja i serwis.
Prosimy o zmianę wymaganego terminu usunięcia  usterki  na 4 dni  robocze od momentu podjęcia 
naprawy i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy.

Odpowiedź: Nie.
181. Ad załącznik 9 (kardiomonitory), punkt 32

Prosimy o ujednolicenie ww. zapisu z zapisem §6 ust. 5 wzoru umowy, który stanowi o konieczności  
wstawienia urządzenia zastępczego w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni. 

Odpowiedź: Modyfikacja załącznika nr 9. Nowe brzmienie: „W przypadku naprawy trwającej dłużej  
niż 5 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności”.
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ  
PAKIET 5. KOLUMNA LAPAROSKOPOWA – 1 SZT.  

182. 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.

Odpowiedź: Nie.
183. Pytanie dotyczy pkt. 2 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę, w której 

maksymalny  zasięg  ramienia,  wynosi  160cm?   Oferowane  rozwiązanie  jest  w  zupełności 
wystarczające, do komfortowej pracy przy kolumnie. Dopuszczenie oferowanego parametru umożliwi 
złożenie  ofert  przez  większą  ilość  wykonawców,  co  wpłynie  na  uczciwą  konkurencję,  zarówno 
jakościową jak i cenową.

Odpowiedź: Nie.
184. Pytanie dotyczy pkt. 7 Tabeli. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę, w której 
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sterowanie  odbywa  się,  za  pomocą  przycisków  umieszczonych  w  uchwytach  na  tylnej  ścianie 
kolumny, lub za pomocą przycisków umieszczonych na froncie półki?  

Odpowiedź: Nie.
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ  
PAKIET 4. KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA– 1SZT.  

185. 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.

Odpowiedź: Nie.
186. Pytanie dotyczy pkt. 2 tabeli. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę sufitową, w 

której zasięg ramienia wynosi 1000 mm?

Odpowiedź: Nie.
187. Pytanie dotyczy pkt. 2 tabeli. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę sufitową 

wyposażoną w 2 ramiona, której sumaryczna maksymalna rozpiętość ramienia wynosi 1465mm? 

Odpowiedź: Nie.
188. Pytanie dotyczy pkt. 4 tabeli. Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę sufitową, w 

której  udźwig  ramienia  wynosi  180kg?  Oferowany  udźwig  znacznie  przekracza  wagę  wszystkich 
dostępnych na rynków aparatów do znieczulania. Utrzymanie wymogu na poziomie 200kg ogranicza 
konkurencję, uniemożliwiając złożenie oferty przez większą ilość wykonawców.

Odpowiedź: Nie.
189. Pytanie dotyczy pkt. 6 tabeli. Czy Zamawiający wymaga, aby kolumna wyposażona była w 

ramię uchylne?

Odpowiedź: Nie.
PAKIET 1. KOLUMNA ZASILAJĄCA 1 STANOWISKOWA– 4SZT.  

190.  Pytanie  dotyczy  pkt.  4  tabeli.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  kolumnę  nie 
wyposażoną w listwę z zaworami serwisowymi? Zawory są najbardziej newralgicznym miejscem w 
instalacjach  gazowych.  Minimalizowanie  ilości  zaworów eliminuje  miejsca  potencjalnego  wycieku 
gazu. Szpitalna instalacja gazowa wyposażona jest w skrzynki z systemem alarmów i zaworów, które 
w przypadku awarii zapobiegają wyciekom gazów. Dublowanie powyższych, jest nieuzasadnione i ma 
na celu tylko ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź: Nie.
191. Pytanie dotyczy pkt. 7 tabeli – Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę o budowie 

modułowej,  w  której  ściany  konsoli  wykonane  są  z  anodowanego  aluminium.  Proponowane 
rozwiązanie zapobiega uszkodzeniom w postaci  odprysków farby.  Jest  stosowane przez wiodących 
producentów kolumn na rynku światowym, i ma nieporównywalnie więcej zalet z punktu widzenia 
użytkownika, w porównaniu do malowania proszkowego. 

Odpowiedź: Nie.
192. Pytanie dotyczy pkt. 8 tabeli – Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę, w której 

głowica ma długość 1000mm? Co różni się od parametru wymaganego o 5mm i nie ma wpływu na 
właściwości  użytkowe  kolumn.  Pozostawienie  parametru  w  niezmienionej  postaci  ograniczy 
konkurencję i nie pozwoli na zaoferowanie oferty konkurencyjnej zarówno pod względem cenowym, 
jak  i  jakościowym.  Czy Zamawiający  dopuści  do  postępowania  głowicę  z  kolumną  o  szerokości 
310mm?

Odpowiedź: Tak.
193. Pytanie dotyczy pkt. 14 tabeli – Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu żyłki do przeciągania 

kabli w kolumnie i dopuści do postępowania kolumnę, która umożliwia przeciągnięcie przewodów bez 
stosowania żyłki?
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Odpowiedź: Nie.
194. Pytanie dotyczy pkt. 16 tabeli – Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę, w której 

wysokiej jakości gniazda firmy Legrand nie są wyposażone w diodę sygnalizującą?

Odpowiedź: Nie.
195. Pytanie  dotyczy  pakietu  1,4,5.  Czy  Zamawiający  wydłuży  termin  dostarczenia  sprzętu  z 

pakietów 1,  4  i  5  na  12  tygodni.  Oferowane  przez  nas  kolumny,  wytwarzane  są  na  zamówienie, 
indywidualnie do potrzeb Zamawiającego z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych, co 
powoduje wydłużenie czasu produkcji. Dopuszczenie terminu 12 tygodni, umożliwi na zaoferowanie 
sprzętu bardzo wysokiej jakości.

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza  12 tyg. termin realizacji. 
Dotyczy: zapisy wzoru umowy, załącznik nr 2 do SIWZ

196. 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.

Odpowiedź: Podtrzymujemy nasze stanowisko odnośnie instrukcji serwisowej.
197. 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.

Odpowiedź: Nie.
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198. Ad § 4 ust. 1
Prosimy o zmianę ewentualnego dodatkowego terminu na 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Nie.
199. 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.

Odpowiedź: Nie.
200. 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.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

201. 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.

Odpowiedź: Dopuszczamy.
202. 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.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 2.
203. 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?

Materiały eksploatacyjne, części zużywalne lub akcesoria jedno lub wielorazowe, które są wymieniane 
każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta nie mogą 
być objęte gwarancją na urządzenie medyczne. Taka gwarancja może co najwyżej obejmować jedynie 
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te  materiały  i  części  zamienne,  które  wymieniane  są  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  podczas 
okresowych  przeglądów  lub  napraw  gwarancyjnych  w  celu  zapewnienia  prawidłowego 
funkcjonowania urządzenia. 

Odpowiedź:  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.) 

204. dotyczy  : dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia bloku operacyjnego -kardiomonitory  szt. 
4 –załącznik nr 9: kardiomonitory dot. Pakietu 2
 Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  kardiomonitor  w,  którym  funkcja  ‘’Stazy’’obecnie  nie 
występuje z uwagi na powodujący dyskomfort u pacjenta związany z wykonywanymi pomiarami - 
pkt.22  oraz  z  jednolitym  tonem  wykrycia  pulsu  ale  z  ustawianym  przez  użytkownika  bardzo 
precyzyjnym 3 poziomowym alarmem dla progów górnego i dolnego poziomu alarmowego – niski, 
średni, ważny, - pkt.23
Odpowiedź: Nie.

205. Pakiet  1  Czy  Zamawiający  dopuści  rozwiązanie  równoważne  z  zapisem  w  pkt.  1  tabeli 
parametrów technicznych kolumny zasilającej  jednostanowiskowej,  a mianowicie przygotowanie w 
głównej  głowicy  kolumny  dodatkowych  miejsc  na  gniazda  (które  w  późniejszym  czasie  można 
wykorzystać)  zamiast  dodatkowych paneli  dystrybucyjnych? Pozostałe  parametry zgodne z opisem 
Zamawiającego.
Przykładowe zdjęcie kolumny zasilającej

Odpowiedź: Nie.
Jednocześnie  informujemy,  iż  zmodyfikowano  SIWZ  w  rozdziale II  pkt.  3.  Nowy zapis  brzmi: 
„Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej, liczba części: 9 (tj. 9 pakietów). Każdy pakiet 
stanowi odrębną część postępowania. Nie dopuszcza się dzielenia pakietów”.

                                                                       Z poważaniem

AB
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