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do wszystkich uczestników postępowania 

 

 

dotyczy: postępowania nr SPZOZ/PN/55/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zakup sprzętu medycznego w ramach zadania „Rozbudowa Szpitala w Sanoku poprzez budowę 

oddziału Neurologicznego wraz z administracją – realizacja prac niezbędnych  

do rozpoczęcia funkcjonowania nowego obiektu”. 

 
Udzielono odpowiedzi na zapytania Wykonawców: 

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i projektu umowy 

 

* Pytanie nr 1  dot  zad. 10 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o szerokości całkowitej 670 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę 

 

* Pytanie nr 2  dot  zad. 10 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o długości całkowitej 2000 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę 

 

* Pytanie nr 3  dot  zad. 10 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści kozetkę z regulowanym podgłówkiem w zakresie od 0 do 76 stopni? 

Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 4  dot  zad. 10 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści kozetkę nie wyposażoną w regulowaną stopkę? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 5  dot  zad. 10 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 500 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 6  dot  zad. 10 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości całkowitej 960 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 7  dot  zad. 10 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 900 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 8  dot  zad. 10 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści stolik z możliwością zmiany kąta pochylenia blatu za pomocą dźwignie tylko o kąt 30 

stopni w obie strony? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 9  dot  zad. 10 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści stolik o wymiarach blatu 660 x 430 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 
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* Pytanie nr 10  dot  zad. 10 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści parawan o szerokości całkowitej 1 skrzydła 700 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 11  dot  zad. 10 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści parawan o wysokości 1 skrzydła 1850 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 12  dot  zad. 10 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści parawan o wysokości 1 skrzydła 1500 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 13  dot  zad. 10 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści parawan bez możliwości spinania kilku segmentów za pomocą zatrzasków? 

Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 14  dot  zad. 10 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści stojak z podstawą pięcioramienną, chromowaną, przejezdną na kółkach? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 15  dot  zad. 10 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści stojak z podstawą pięcioramienną, tworzywową, przejezdną na kółkach? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 16  dot  zad. 10 poz. 5 

Czy Zamawiający dopuści stojak z regulacją wysokości od 1680 do 2450 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 17  dot  zad. 10 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści ramkę wykonaną z tworzywa ABS odpornego na zarysowania, złamania i 

wgniecenia? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 18  dot  zad. 10 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści ramkę o wymiarach A4 210 x 297 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 19  dot  zad. 10 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści ramkę mocowaną na szczycie? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 20  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji podpartej na pantografie, w 6 punktach? 

Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 21  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1020 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 22  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1050 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie  wyraża zgody 

 

* Pytanie nr 23  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę 

 

* Pytanie nr 24  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 850 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 25  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 450 do 850 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 
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* Pytanie nr 26  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 420 do 820 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 27  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem czterosegmentowym o wymiarach segmentów 770/230/400/530 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 28  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda do 37°? 

Odpowiedź: Zamawiający   nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 29  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda do 33°? 

Odpowiedź: Zamawiający   nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 30  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji anty-Trendelenburga do 12°? 

Odpowiedź: Zamawiający   nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 31  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z tworzywa ABS z kolorowymi wklejkami? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 32  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej z wypełnieniem z płyty z 

tworzywa HPL, z możliwością wyboru koloru? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 33  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty metalowe, lakierowane proszkowo z wypełnieniem z 

płyty z tworzywa HPL, z możliwością wyboru koloru? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 34  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne jednoczęściowe, metalowe, lakierowane 

proszkowo, składane wzdłuż ramy leża, zabezpieczające 80% długości leża? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 35  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne jednoczęściowe, ze stali nierdzewnej, składane 

wzdłuż ramy leża, zabezpieczające 80% długości leża? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 36  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, w całości, stanowiące jednolity odlew, bez 

miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, 

wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy 

użyciu jednej ręki, za pomocą sprężyny gazowej z systemem bezpiecznego zwolnionego opuszczania, 

poruszające się wraz z segmentami leża, chroniące pacjenta w każdej pozycji? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 37  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne wykonane z tworzywa z kolorowymi 

wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy użyciu jednej ręki, za pomocą sprężyny 

gazowej z systemem bezpiecznego zwolnionego opuszczania, poruszające się wraz z segmentami leża, chroniące 

pacjenta w każdej pozycji? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 38  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo z 

wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy użyciu jednej 

ręki, za pomocą sprężyny gazowej z systemem bezpiecznego zwolnionego opuszczania, poruszające się wraz z 

segmentami leża, chroniące pacjenta w każdej pozycji? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 
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* Pytanie nr 39  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne ze stali nierdzewnej z wypełnieniem z płyty z 

tworzywa HPL, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy użyciu jednej ręki, za pomocą 

sprężyny gazowej z systemem bezpiecznego zwolnionego opuszczania, poruszające się wraz z segmentami leża, 

chroniące pacjenta w każdej pozycji? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 40  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami do przytrzymywania materaca? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 41  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o obciążeniu 200 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 42  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o obciążeniu 240 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 43  dot  zad. 14 poz. 1 

Czy Zamawiający wymaga materac wierzchniowy przeciwodleżynowy wyposażony w pokrowiec 

paroprzepuszczalny, wodoodporny, zapinany na zamek?  

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 44  dot  zad. 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  wyraża zgode. 

 

* Pytanie nr 45  dot  zad. 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 450 do 850 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 46  dot  zad. 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda do 37°? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 47  dot  zad. 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym stalową siatką, wyjmowaną, o wymiarach oczek 5 x 5 

cm? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 48  dot  zad. 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami, z 

krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, leże 

umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwymi w dezynfekcji, 

odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 49  dot  zad. 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z tworzywa ABS z kolorowymi wklejkami? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgode. 

 

* Pytanie nr 50  dot  zad. 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej z wypełnieniem z płyty z 

tworzywa HPL, z możliwością wyboru koloru? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 51  dot  zad. 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty metalowe, lakierowane proszkowo z wypełnieniem z 

płyty z tworzywa HPL, z możliwością wyboru koloru? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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* Pytanie nr 52  dot  zad. 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty lakierowane proszkowo z wypełnieniem z płyty z 

tworzywa HPL, górne części szczytów wraz z wypełnieniem szybko wyjmowane bez konieczności użycia 

narzędzi? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 53  dot  zad. 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w półkę do odkładania pościeli wysuwaną na prowadnicach 

suwnych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 54  dot  zad. 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne jednoczęściowe, metalowe, lakierowane 

proszkowo, składane wzdłuż ramy leża, zabezpieczające 80% długości leża? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 55  dot  zad. 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne jednoczęściowe, ze stali nierdzewnej, składane 

wzdłuż ramy leża, zabezpieczające 80% długości leża? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 56  dot  zad. 14 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych, malowanych proszkowo? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 57  dot  zad. 14 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, która pod górną szufladą posiada metalową półkę na prasę? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 58  dot  zad. 14 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści szafkę której szuflada wysuwana jest na prowadnicach suwnych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 59  dot  zad. 14 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści szafkę z czołami szuflad metalowymi, lakierowanymi proszkowo? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr  60  dot  zad. 14 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści szafkę z czołami szuflad i drzwiczkami metalowymi, lakierowanymi proszkowo? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr  61  dot  zad. 14 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści szafkę z jedną szufladą i jedna szafką zamykaną drzwiczkami? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr  62  dot  zad. 14 poz. 3 

Czy Zamawiający wymaga szafkę przyłóżkową z wnętrzem szafki wyposażonym w półkę i miejsce na min. 3 

butelkę o pojemności 1,5 l? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  63  dot  zad. 14 poz. 3 

Czy Zamawiający wymaga szafkę o wysokości 840 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  64  dot  zad. 14 poz. 3 

Czy Zamawiający wymaga szafkę o szerokości 450 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr  65  dot  zad. 14 poz. 3 

Czy Zamawiający wymaga szafkę o głębokości 410 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr  66  dot  zad. 14 poz. 3 

Czy Zamawiający wymaga szafkę o głębokości 420 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
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* Pytanie nr  67  dot  zad. 14 poz. 3 

Czy Zamawiający wymaga szafkę wyposażoną w koła o średnicy 65 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  68  dot  zad. 22 

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacja wysokości w zakresie od 540 do 940 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr  69  dot  zad. 23 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek do przewozu chorych o szerokości całkowitej 760 mm? 

Oferowana szerokość różni się nieznacznie od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego i będzie 

funkcjonalna podczas codziennego korzystania z wózka. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr  70  dot  zad. 23 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek do przewozu chorych o długości całkowitej 2250 mm? 

Proponowany parametr różni się jedynie o 50 mm od zakresu tolerancji podanej przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  71  dot  zad. 23 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek do przewozu chorych posiadający wysokość regulowaną 

nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 685 – 915 mm? Oferowany dolny parametr (685 mm) będzie 

funkcjonalny podczas codziennego korzystania z wózka, natomiast dolny (915 mm) jest lepszy od określonego 

przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr  72  dot  zad. 23 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek do przewozu chorych w którym regulacja przechyłów 

wzdłużnych realizowana jest przy użyciu przycisków umieszczonych od strony segmentu wezgłowia (z 

dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowym naciśnięciem przycisku)? Proponowane rozwiązanie będzie 

funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr  73  dot  zad. 23 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek do przewozu chorych w którym ruchomy segment nóg 

regulowany jest za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0-27? Oferowany parametr będzie równie 

praktyczny jak wskazany przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  74  dot  zad. 23 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek do przewozu chorych, którego rama wyposażona jest w 4 

krążki odbojowe? Proponowane rozwiązanie w zupełności wystarcza, aby zabezpieczyć wózek i ściany przed 

uszkodzeniami. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  75  dot  zad. 23 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek do przewozu chorych posiadający dwa wieszaki kroplówek, 

wykonane ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości, zamocowane na stałe do stelaża wózka z możliwością 

chowania wzdłuż ramy leża? Oferowane rozwiązanie będzie wygodne podczas codziennego korzystania z 

wózka. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  76  dot  zad. 23 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek do przewozu chorych wyposażony w barierki boczne 

odchylane pod ramę leża? Proponowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez 

Zamawiającego i wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  77  dot  zad. 23 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek do przewozu chorych wyposażony w cztery pojedyncze koła 

jezdne blokowane centralnie z dodatkowym piątym kołem ułatwiającym manewrowanie wózkiem? Oferowane 

rozwiązanie jest lepsze, niż opisane przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr  78  dot  zad. 23 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści wielofunkcyjny wózek do przewozu chorych, którego dźwignie blokady kół dostępne 

są w 4 miejscach wózka? Oferowane rozwiązanie spełnia te same funkcje użytkowe, co opisane przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  79  dot  zad. 24 

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny o wymiarach: szerokość 790 mm, głębokość 610 mm, 

wysokość 1000 mm? Oferowane parametry będą funkcjonalne podczas codziennego korzystania z wózka i 

wynikają z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  80  dot  zad. 24 

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w dwa uchwyty z tworzywa do przetaczania 

wózka umieszczone przy blacie głównym, po bokach wózka oraz w blat z profilowanymi brzegami 

zabezpieczającymi przed zsuwaniem się przedmiotów  blatu roboczego? Proponowane rozwiązanie spełnia te 

same funkcje użytkowe co opisane przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  81  dot  zad. 24 

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny, którego blat górny wykonany jest w wysokiej jakości 

tworzywa? Proponowany parametr wynika z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta i 

nie ma wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  82  dot  zad. 24 

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w nadstawkę na leki o stabilnej konstrukcji 

wykonaną ze stali pokrytej lakierem proszkowym z 10 uchylnymi plastikowymi przeźroczystymi pojemnikami, 

uchylnymi, tworzywowymi z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość pojemnika? 

Proponowany parametr będzie praktyczny podczas codziennego korzystania z wózka. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  83  dot  zad. 24 

Czy (dla pkt. 5 i 13) Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w metalową nadstawkę na leki 

z możliwością zawieszenia pojemników na trzech wysokościach (co 17 cm)? Oferowany parametr spełni 

oczekiwania użytkownika co do korzystania z wózka osobom zarówno o niskim jak i wysokim wzroście. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr  84  dot  zad. 24 

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny o nośności szuflady 30 kg? Proponowany parametr będzie 

wystarczający podczas codziennego korzystania z wózka. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr  85  dot  zad. 24 

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w 4 pojedyncze cichobieżne kółka o średnicy 

120 mm, każde z blokadą jazdy? Proponowane rozwiązanie jest w pełni wystarczające, aby zapewnić 

prawidłową mobilność i manewrowanie wózkiem. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  86  dot  zad. 24 

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny posiadający szuflady: 2 szt. o wysokości 7 cm, 2 szt. o 

wysokości 16 cm, 1 szt. o wysokości 25 cm? Proponowana konfiguracja szuflad zapewni bezpieczne 

przechowywanie i profesjonalną segregację materiałów opatrunkowych, materiałów do iniekcji, leków itp. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  87  dot  zad. 24 

Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w tworzywowy kosz na akcesoria medyczne 

(długość 50 cm, głębokość 20 cm, wysokość 36 cm) oraz pojemnik na zużyte igły? Proponowane rozwiązanie 

jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  88  dot  zad. 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko, które posiada dwa punkty podporu (2 kolumny)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr  89  dot  zad. 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko, którego rama leża jest w kolorze białym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  90  dot  zad. 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko o długości całkowitej 220 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  91  dot  zad. 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko z elektryczną regulacja wysokości w zakresie 44-84 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  92  dot  zad. 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania łóżko z segmentami o wymiarach 77.5 cm, 55 cm, 19.5 cm, 33 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  93  dot  zad. 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania łóżko z elektryczną regulacja segmentu uda w zakresie 0-34°? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  94  dot  zad. 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko z możliwością przedłużenia leża o 18 cm, tj. do długości 238 

cm? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  95  dot  zad. 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania łózko, którego szczyty wykonane są z wysokiej jakości i odpornego 

na ścieranie tworzywa HPL? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  96  dot  zad. 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko z barierkami z tworzywa ABS, składanie do ramy leża? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  97  dot  zad. 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko o dopuszczalnym obciążeniu 230 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  98  dot  zad. 14 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko o szerokości całkowitej 96 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

 

* Pytanie nr  99  dot  zad. 14 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko o długości całkowitej 220 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 100  dot  zad. 14 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko bez regulacji wysokości? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 101  dot  zad. 14 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko z elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie 

68°? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 102  dot  zad. 14 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko z elektryczna regulacja segmentu oparcia uda w zakresie 30°? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 103  dot  zad. 14 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko bez regulacji segmentu podudzia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 104  dot  zad. 14 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania łózko, którego szczyty wykonane są z wysokiej jakości i odpornego 

na ścieranie tworzywa HPL? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 105  dot  zad. 14 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania szafkę przyłóżkową wykonaną z płyt HPL wzmocnionymi profilami 

aluminiowymi? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 106  dot  zad. 14 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania drzwiczki oraz czoło szuflady z płyty HPL? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 107  dot  zad. 14 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania szafkę z blatem z ABS? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 108  dot  zad. 14 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści do postepowania szafkę o wymiarach 52x43x83 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 109  dot  zad. 21 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny z szerokim zakresem podciśnienia z możliwością 

płynnej regulacji w zakresie od 0 do 90 kPa? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 110  dot  zad. 21 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny z szerokim zakresem podciśnienia z możliwością 

płynnej regulacji w zakresie od 0 do 93 kPa? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 111  dot  zad. 21 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny, którego wydajność robocza mierzona w zakresie 

pracy za zbiornikiem na wydzieliny wynosi 45 l/min.?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 112  dot  zad. 21 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny, którego wydajność robocza mierzona w zakresie 

pracy za zbiornikiem na wydzieliny wynosi 70 l/min.?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 113  dot  zad. 21 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak elektryczny, którego wydajność robocza mierzona w zakresie 

pracy za zbiornikiem na wydzieliny wynosi 90 l/min.?  

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

* Pytanie nr 114  dot  zad. 21 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak elektryczny do pracy ciągłej na sali operacyjnej, 

którego waga nie przekracza 22,5 kg, z podstawą jezdną umieszczoną na czterech kółkach umożliwiającą płynne 

i szybkie przemieszczanie ssaka? Ze względu na w pełni mobilną podstawę jezdną, waga w/w ssaka nie ma 

znaczenia dla Użytkownika, bowiem nie wpływa z żaden sposób na funkcjonalność urządzenia. Proponowane 

rozwiązanie zapewnia komfort pracy przy długotrwałych zabiegach, dwa kółka podstawy jezdnej wyposażone są 

w blokadę uniemożliwiającą przypadkowe, niekontrolowane przesunięcie ssaka a podstawa jezdna cechuje się 

wysoką funkcjonalnością i mobilnością.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 115  dot  zad. 21 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak elektryczny do pracy ciągłej na sali operacyjnej, 

którego waga nie przekracza 23,70 kg, z podstawą jezdną umieszczoną na czterech kółkach umożliwiającą 

płynne i szybkie przemieszczanie ssaka? Ze względu na w pełni mobilną podstawę jezdną, waga w/w ssaka nie 

ma znaczenia dla Użytkownika, bowiem nie wpływa z żaden sposób na funkcjonalność urządzenia. 

Proponowane rozwiązanie zapewnia komfort pracy przy długotrwałych zabiegach, dwa kółka podstawy jezdnej 

wyposażone są w blokadę uniemożliwiającą przypadkowe, niekontrolowane przesunięcie ssaka a podstawa 

jezdna cechuje się wysoką funkcjonalnością i mobilnością.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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* Pytanie nr 116  dot  zad. 21 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ssak elektryczny do pracy ciągłej na sali operacyjnej, 

którego waga nie przekracza 24,50 kg, z podstawą jezdną umieszczoną na czterech kółkach umożliwiającą 

płynne i szybkie przemieszczanie ssaka? Ze względu na w pełni mobilną podstawę jezdną, waga w/w ssaka nie 

ma znaczenia dla Użytkownika, bowiem nie wpływa z żaden sposób na funkcjonalność urządzenia. 

Proponowane rozwiązanie zapewnia komfort pracy przy długotrwałych zabiegach, dwa kółka podstawy jezdnej 

wyposażone są w blokadę uniemożliwiającą przypadkowe, niekontrolowane przesunięcie ssaka a podstawa 

jezdna cechuje się wysoką funkcjonalnością i mobilnością.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 117  dot  zad. 21 

Czy Zamawiający wymaga, aby ssak posiadał przełącznik z butli na butlę? 

Odpowiedź: Ssak powinien mięc zawór zabezpieczający przed przepełnieniem i powinien przy przepełnieniu 

pierwszej butli przełączać na drugą butle. 

* Pytanie nr 118  dot  zad. 21 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 2-butlowy ssak elektryczny posiadający bezolejową bezobsługową 

pompę nie wymagająca okresowych konserwacji z podciśnieniem maksymalnym 93kPa 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 119  dot  zad. 21 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 2-butlowy ssak elektryczny posiadający bezolejową bezobsługową 

pompę nie wymagająca okresowych konserwacji z przepływem maksymalnym do 50 l/min 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 120  dot  zad. 11 poz.1 

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie UGULa o wymiarach 200 x 200 x 203 cm? Tak niewielka różnica 

wysokości nie wpływa w żaden sposób na sposób prowadzenia terapii. Dopuszczenie w/w wymiarów zwiększy 

konkurencyjność umożliwiając zaoferowanie urządzenia  wytwarzanego przez kilku producentów.  

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

* Pytanie nr 121  dot  zad. 11 poz.3 

Proszę o sprecyzowanie podanych przez Zamawiającego wymiarów. Należy rozumieć ze Zamawiający 

dopuszcza zaoferowanie stołu o: Długości: od 190 do203 cm Szerokości: od 63 do 70 cm Wysokości: min 55 

max 95 cm?  

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

* Pytanie nr 122  dot  zad. 11 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści stół o większym zakresie regulacji stołu: 42-104 cm, umożliwiający łatwiejszą prace 

z pacjentami np. na wózku inwalidzkim, z problemami w lokomocji itp.  

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza stół z większą regulacją od 42 do 104 cm.  

* Pytanie nr 123  dot  zad. 11 poz.9 

Czy Zamawiający dopuści aparat spełniający wszystkie parametry siwz i z głowicą 5 cm2 / 1 i 3,5 Mhz? Tak 

niewielka różnica nie wpłynie znacząco na wykonywanie zabiegów na małych powierzchniach ( w tym celu jest 

wykorzystywana głowica 1 cm), a ułatwi i przyspieszy terapię dużych obszarów jak staw biodrowy, kręgosłup 

itp.  

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza .  

* Pytanie nr 124  dot  zad. 11 poz.3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu rehabilitacyjnego z następującymi parametami: Stół 

rehabilitacyjny 2-częsciowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska, wykonany z profili stalowych 

malowanych proszkowo. Ustawienie podgłówka wspomagane jest sprężyną gazową, natomiast podłokietniki 

opuszczane są mechanicznie. Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych. Wysokość 

regulowana elektrycznie w zakresie 60-92 cm. Pozostałe parametry bez zmian i spełniają wymogi 

Zamawiającego 

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza .  

* Pytanie nr 125  dot  zad. 11 poz.7 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stołu do masaży z następującymi parametrami: Stół do masażu 7-

częsciowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. 

Ustawienie podgłówka oraz podnóżka wspomagane są sprężynami gazowymi. Podłokietniki opuszczane 

mechaniczne. Wyposażony uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych. 

Dane techniczne: 

Długość: 203 cm 

Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą pilota) w zakresie 52-92cm 
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Szerokość: 70cm 

Regulowany zagłówek spreżyną gazową w zakresie – 60 + 45. 

Regulacja kąta nachylenie podnóżka +45o 

Regulacja wysokości podnośnika lędźwiowego: 0-11cm 

Regulacja podłokietnika 0-20cm 

Waga: 64 kg 

Maksymalne obciążenie 150 kg. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 126  dot  zad. 10 poz.3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika do podawania posiłków z następującymi parametrami. 

Stolik przyłóżkowy z regulacją wysokości. Możliwość regulacji zarówno pochylenia podstawy jak i samego 

blatu a także wysokości – niezwykle użyteczny i funkcjonalny w każdych warunkach używanie nie tylko przy 

łózku ale także np. przy fotelu. Obramowanie z tworzywa zapobiega zsuwaniu się przedmiotów w pozycji 

pochylonej. Kolor biały, waga 10kg, maksymalne obciążenie 10kg, 8 pozycji nachylenia blatu, 3 pozycje 

pochylenia podstawy, 4 koła w tym 2 z hamulcem, wysokość regulowana bezstopniowo, wymiary blatu 80 x 

40cm 

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza . 

* Pytanie nr 127  dot  zad. 15 

Czy Zamawiający wymaga, by materace  były fabrycznie nowe tzn. wyprodukowane w 2013? 

Odpowiedź: Tak zamawiający  wymaga materace wyprodukowane w 2013/2014. 

* Pytanie nr 128  dot  zad. 15 

Czy w związku z wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2005r. (Sygn. akt UZP/ZO/0-2239/05 – w 

załączeniu), który uznał wymóg posiadania przez materac komór w kształcie litery „V” jako utrudnianie 

uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści alternatywną do opisanej budowę materaca tj. budowę modułową 

(materac składa się z 18-25 wymiennych elementów) posiadającą komory proste, w którym główny wymóg 

rozłożenia sił tarcia i poprzecznie tnących oddziaływujących na ciało leżącego pacjenta oraz zwiększenia 

powierzchni kontaktowej komór celem osiągnięcia niższego średniego ciśnienia powierzchniowego jest 

zachowany? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza .  

* Pytanie nr 129  dot  zad. 15 

W opisie materaca nie ma najważniejszego dla terapii odleżyn parametru – zakresu ciśnienia. Czy biorąc pod 

uwagę wymóg „przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni” oraz kierując się 

skutecznością terapeutyczną materaców Zamawiający  określi zakres wymaganego ciśnienia wytwarzanego 

przez pompę na wymaganą ultraniskociśnieniową terapię  z zakresem od 10mmHg? 

Odpowiedź: Zamawiający  nie określił zakresu wymaganego ciśnienia .  

* Pytanie nr 130  dot  zad. 15 

Czy w związku z zastosowaniem materaca w terapii wszystkich stopni odleżyn Zamawiający dopuści bardziej 

zaawansowany technologicznie sprzęt medyczny, tj.  

- posiadający regulowany czas trwania cyklu (10-25min.) w zależności od wymagań zastosowania indywidualnej 

terapii p/odleżynowej pacjenta,  

- posiadający funkcję automatycznego dopasowywanie ciśnienia z autokontrolą w zależności od wagi i pozycji 

pacjenta z możliwością wprowadzenia indywidualnej ręcznej korekty 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 131  dot  zad. 15 

Z ogólnie dostępnej wiedzy wynika, że materace o wysokości komór wynoszącej 10cm, ze względu na swoją 

niską wysokość, służą co najwyżej do terapii odleżyn do II stopnia włącznie.  Materace do terapii odleżyn III – 

V stopnia muszą posiadać wysokość komór wynoszącą min. 20cm i są one układane bezpośrednio na konstrukcji 

łóżka pielęgnacyjno-medycznego. W związku z przedstawioną powyżej argumentacją zwracamy się z 

zapytaniem czy Zamawiający doprecyzuje zapisy odnoszące się do wymaganej wysokości materaca? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje materacy nie wyższych niż 14 cm z możliwością leczenia do III stopnia 

odleżyn. 

* Pytanie nr 132  dot  zad. 15 

Czy Zamawiający dopuści materac, który jest zarejestrowanym wyrobem medycznym klasy I, a    prawidłowość 

klasyfikacji poświadcza pismo z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych WMiPB z dnia 28.07.10r., które 

załączamy do niniejszego zapytania?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
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* Pytanie nr 133  dot  zad. 21 

Czy Zamawiający dopuści ssak 2-butlowy z zaworem zabezpieczającym wyposażony w dwie butle o pojemności 

3l ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 134  dot  zad. 21 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o przepływie 80l/min co jest parametrem lepszym od 

wymaganego? W ssaku istniej możliwość regulacji ssania w zakresie od 0 do 80l/min i możliwe jest ustawienie 

ssania na poziomie 60 l/min czyli przepływ wymagany w specyfikacji 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 135  dot  zad. 18  

Czy Zamawiający pisząc o stosowaniu strzykawek różnych objętości i producentów wymaga by omawiane 

strzykawki były mocowane od czoła pompy? 

Ma to bardzo istotne znaczenie: - pozwala na ewentualne korzystanie z układu stacji dokujących oraz 

zabezpiecza urządzenie przed skutkami rozlanego przypadkowo płynu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 136  dot  zad. 18  

Czy Zamawiający pisząc o liście leków ma na myśli typową, najczęściej występującą w pompach bibliotekę 

lekową zawierającą spis używanych płynów i leków wraz zapamiętanymi parametrami ich podaży? 

W naszych pompach bibliotekę taką można tworzyć wpisując nazwy i dane lekowe prosto z klawiatury pompy 

lub na niezależnym komputerze za pomocą zewnętrznego prostego w obsłudze programu. 

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli typową najczęściej występująca w pompach bibliotekę lekową 

zawierająca spis używanych płynów i leków. Zamawiający dopuszcza możliwość tworzenia nazw i danych 

leków z komputera lub klawiatury pompy. 

 

* Pytanie nr 137  dot  zad. 18  

Czy Zamawiający w związku z zamiarem wprowadzenia do szpitali kart pacjenta, będzie wymagał takiej pompy, 

która jest już przystosowana do współpracy z  systemem szpitalnym?  

Umożliwia to śledzenie bieżących infuzji na osobnym monitorze jak również tworzenie dowolnych raportów 

dotyczących infuzji poszczególnych pacjentów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 138  dot  zad. 19  

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę objętościową spełniającą wszystkie podane, istotne funkcje 

medyczne i charakteryzującą się podanymi poniżej parametrami? 

(Oba typy pomp mają identyczne oprogramowanie umożliwiające łatwą i intuicyjną obsługę oraz dzięki 

klawiaturze numerycznej szybkie i bezpieczne wprowadzanie parametrów infuzji). 

 

lp Własności/wymagania 
Wymogi 

graniczne 

 

Pompa przystosowana do podaży płynów 

infuzyjnych i leków, krwi i krwiopochodnych, leków 

światłoczułych, żywienia pozajelitowego oraz 

podawania leków onkologicznych (cytostatyków) 

TAK 

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

 
Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, 

odporność na defibrylację 
TAK 

 Ochrona przed zalaniem; min IP22 TAK 

 

Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym 

przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch 

elementów – jeden w pompie i jeden na drenie  

TAK 

 Możliwość odłączania detektora kropli TAK 

 Możliwość wykrywania powietrza w drenie TAK 

 Zakres szybkości dozowania 0.1 – 1200 ml/h TAK 

 Zakres szybkości podaży Bolus-a 50 – 1200 ml/h TAK 

 
Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną 

dawką) 
TAK 

 

Możliwość zmiany dawki Bolus-a bez 

wstrzymywania infuzji, bezpośrednio przed jego 

podażą 

TAK 
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lp Własności/wymagania 
Wymogi 

graniczne 

 

Możliwość ustawiania parametrów podaży dawki 

indukcyjnej (wysycającej) przed każdą infuzją: 

dawka 

czas lub szybkość podaży 

TAK 

 

Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: 

ng, μg, mg, g 

mIU, IU, kIU, 

na kg wagi ciała lub nie, 

na min, godz. dobę. 

jednostki molowe 

TAK 

 
Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości 

parametrów infuzji 
 

 

Możliwość wpisania do pompy min. 100 procedur 

dozowania leków złożonych min. z: 

nazwy leku, 

rozcieńczenia leku, 

szybkości dawkowania w wymaganych jednostkach, 

limitów dla wszystkich wymienionych parametrów 

infuzji: 

TAK 

 

Możliwość stosowania oprogramowania 

komputerowego do tworzenia oraz przesyłania do 

pomp biblioteki leków 

TAK 

 
Regulowany próg ciśnienia okluzji w zakresie min 

75-900 mm Hg  
TAK 

 Wykrywana okluzja między pojemnikiem a pompą  

 
Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania 

infuzji. 
TAK 

 

Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – 

zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego 

bolusa po alarmie okluzji 

TAK 

 

Alarmy: 

5 min do końca podaży zaprogramowanej objętości 

podana zaprogramowana objętość 

przepływ za mały / za duży 

powietrze w drenie 

okluzja 

30 min do rozładowania akumulatora 

akumulator rozładowany 

zanik zasilania sieciowego 

pompa uszkodzona 

TAK 

 
Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 1500 

zdarzeń 
TAK 

 
Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 25 

ml/h 
TAK 

 

Mocowanie pompy do statywów oraz stacji 

dokujących nie wymaga  odłączania lub dołączania 

uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych 

części 

TAK 
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lp Własności/wymagania 
Wymogi 

graniczne 

 

Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający 

odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach 

dokujących. 

TAK 

 
Pompa wyposażona w wbudowany uchwyt do 

przenoszenia  
TAK 

 

Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w 

stacjach dokujących poprzez sieć LAN z 

oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: 

podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w 

formie graficznego wykresu (trendu), 

podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, 

prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania 

ich przyczyny, 

archiwizacji informacji o przeprowadzonych 

infuzjach. 

TAK 

 

Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą 

bezpośrednio z sieci energetycznej – 

niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. 

TAK 

 Napisy na wyświetlaczu w języku polskim TAK 

 

Duży i czytelny wyświetlacz z możliwością 

wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: 

- Nazwa leku 

- Dawka 

- Szybkość infuzji 

- Stan naładowania akumulatora 

- Aktualne ciśnienie w drenie 

- Stan infuzji (w toku lub zatrzymana) 

TAK 

 Instrukcja obsługi w języku polskim TAK 

 Waga 2.5 kg TAK 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 139  dot  zad. 20 

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator o wadze 5,6kg? Różnica w wadze jest minimalna i wynika z 

zastosowanego mieszacza gazów, ponadto respirator oferowany jest z wygodną podstawą jezdną i koszykiem na 

akcesoria 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 140  dot  zad. 20 

Czy biorąc pod uwagę przeznaczenie respiratora zarówno do użytku szpitalnego jak i domu, zamawiający 

oczekuje płynnej regulacji FiO2 w zakresie 21-100% 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 141  dot  zad. 20 

Czy Zamawiający zaakceptuje zakres IPAP 4-50 cmH2O? Zapis wymaganego zakresu zdaje się wskazywać na 

omyłke pisarską? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zakres IPAP 4 - 50 cmH20. 
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* Pytanie nr 142  dot  zad. 20 

Czy Zamawiający zaakceptuje zakres EPAP 0-25 cmH2O ?Zapis wymaganego zakresu zdaje się wskazywać na 

omyłkę pisarską? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zakres EPAP 4 - 25 cmH20. 

 

* Pytanie nr 143  dot  zad. 20 

Czy Zamawiający zaakceptuje zakres programowalnej objętości oddechowej 50-2000ml. Zapis wymaganego 

zakresu zdaje się wskazywać na omyłkę pisarską 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres objętości oddechowej 50 – 2000 ml 

 

* Pytanie nr 144 dot. zad. 10 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania m.in.  

- parawany dwuskrzydłowe wykonane z rur stalowych chromowanych (pokrycie tak samo dobre, a może lepsze 

od lakieru proszkowego) z możliwością łączenia z zestawy dwuskrzydłowe za pomocą łączników z pokrętłem. 

Szerokość pojedynczego parawanu 960mm. Czy Zamawiający odstąpi od warunku odstąpi od warunku 

posiadania certyfikatu ISO 9001:2000 (parawany są wyrobami klasy I nie wymagających wdrażania takich 

procedur) 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 145 dot. zad. 17 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania m.in. negatoskopy dwuklatkowe z 2-stopniową regulacją natężenia 

światła 100/70% i luminacją ekranu 3000cd/m2 ±10%. Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 146 dot. zad. 16 

Czy Zamawiający dopuści  myjnię o wymiarach:700/600/1500(posadowioną na nóżkach 0,5 cm nad podłogą)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 147 dot. zad. 16 

Czy Zamawiający dopuści  myjnię z załadunkiem 3 kaczki i 2 baseny? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 148 dot. zad. 16 

Czy zamawiający dopuści myjnię, gdzie sprawdzanie poziomu środka myjącego odbywa się elektronicznie i jest 

sygnalizowane zapisem na wyświetlaczu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 149 dot. zad. 21 

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o przepływie 45 l/min? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

* Pytanie nr 150 dot. zad. 21 

Czy Zamawiający dopuści  urządzenie  o max podciśnieniu 82kPa? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

* Pytanie nr 151 dot. zad. 21 

Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny na podstawie jezdnej z 2 kółkami bez blokady, samo postawienie 

urządzenia powoduje jego zatrzymanie i brak przesuwania? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

* Pytanie nr 152 dot. zad. 16 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści myjnie o wymiarach 1630 x 545 x 475 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 

* Pytanie nr 153 dot. zad. 16 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści zamiast nóg dopuści zaoferowanie podestu pod myjnią o wysokość min. 150 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

* Pytanie nr 154 dot. zad. 16 poz.8 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 1 basen i 2 kaczki lub trzy kaczki gdzie przy w/w załadunku 

program mycia i dezynfekcji nie przekracza 7 minut ? 

Rozwiązanie takie eliminuje przypadki oczekiwania na osiągnięcie pełnego wsadu myjni gwarantując higienę i 

ergonomię pracy? 
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Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 155 dot. zad. 16 poz.8 

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający podając wymiary wiadra miał na myśli średnicę czy wysokość 

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli wysokość wiadra. 

* Pytanie nr 156 dot. zad. 16 poz.13 

Ze względu na jakość wody w Polsce większość producentów zaleca stosowanie 2 środków chemicznych – 

detergentu do mycia oraz środka odkamieniającego mającego za zadanie wydłużyć czas bezawaryjnej pracy 

urządzenia. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenia były wyposażone w 2 

pompy dozujące środki chemiczne: detergent oraz środki odkamieniający. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 157 dot. zad. 16 poz.14 

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w wydajną pompę o wydajności 250 l/min co 

gwarantuje jednocześnie najwyższe efekty mycia jak również oszczędność wody? Rozwiązanie z zastosowaniem 

pompy o wydajności 600 l/min w znaczący sposób wpłynie na koszty użytkowania urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 158 dot. zad.5 

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający przetwornik 8 bitowy? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 159 dot. zad.5 

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający ergonomiczny pulpit operatora 

nie wymagający dodatkowych regulacji mechanicznych?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 160  dot. zad.5 

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający zakres częstotliwości pracy od 

1.0 MHz do 12.0 MHz?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 161  dot. zad.5 

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający zakres częstotliwo sic pracy od 

1.0 MHz do 12.0 MHz?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 162 dot. zad.5 

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający pamięć CINE o pojemności 

1200 klatek?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 163 dot. zad.5 

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający zakres regulacji głębokości 

penetracji od 2 cm do 30 cm?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 164 dot. zad.5 

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający częstotliwość odświeżania dla 

trybu dopplera kolorowego na poziomie 180 obr/sek?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 165 dot. zad.5 

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający zakres regulacji bramki 

dopplerowskiej w zakresie 0.8 mm do 28.3 mm ze zmiennym skokiem zależnym od wybranej aplikacji?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 166 dot. zad.5 

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający formaty zapisu JPEG, BMP, 

AVI, DICOM?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 
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* Pytanie nr 167 dot. zad.5 

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający możliwość zapisu danych n 

dysku twardym, pamięci typu PenDrive, wideoprinterze oraz drukarce zewnętrznej laserowej za pomocą 

przypisanego przycisku?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 168 dot. zad.5 

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający 9 map koloru?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 169 dot. zad.5 

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający zoom w czasie rzeczywistym i 

po zamrożeniu x8?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 170 dot. zad.5 

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający do 8 pomiarów na jednym 

obrazie?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 171 dot. zad.5 

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający głowicę liniową pracującą w 

zakresie od 4.0 MHz do 12.0 MHz, wybór częstotliwości harmonicznych odbywa się automatycznie w 

zależności od głębokości penetracji dzięki innowacyjnej technologii broadband?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 172 dot. zad.5 

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający głowicę konweksową pracującą 

w paśmie od 2.0 MHz do 5.0 MHz, wybór częstotliwości harmonicznych odbywa się automatycznie w 

zależności od głębokości penetracji dzięki innowacyjnej technologii broadband? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 173 dot. zad.5 

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający możliwość rozbudowy o 

następujące głowice: głowica endowaginalna pracującą w zakresie od 4.0 MHz do 9.0 MHz, 256 kryształów, 

180 stopni, głowica konweksowa pracującą w zakresie od 2.0 MHz do 5.0 MHz, 256 elementów, obrazowanie 

harmoniczne?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 174 dot. zad.5 

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający możliwość rozbudowy o 

Anatomiczny M-mode z jednego kursora?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 175 dot. zad.5 

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf nie posiadający na ten moment 

oprogramowania do badań kontrastowych?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 176 dot. zad.5 

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej ultrasonograf posiadający następujące tryby obrazowania: 

B, B + B, M, B + M, D, B + D, B + C (Color Doppler), B + PD (Power Doppler), B + Color + M? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 177 dot. zad.3 

Czy Zamawiający dopuści elektrokardiograf EKG z interpretacją badania zależną od wieku pacjenta 

podawanego w latach? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

* Pytanie nr 178 dot. zad.3 

Czy Zamawiający dopuści elektrokardiograf EKG z częstotliwością próbkowania 800Hz? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 
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* Pytanie nr 179 dot. zad.3 

Czy Zamawiający dopuści elektrokardiograf EKG z wydrukiem badania na drukarce laserowej – dowolnego 

typu (na papierze biurowym A4), pośrednio poprzez komputer podłączony do elektrokardiografu za 

pośrednictwem portu USB 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 180 dot. zad.3 

Czy Zamawiający dopuści elektrokardiograf EKG z zapisem badania na Pendrive pośrednio przez komputer? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

* Pytanie nr 181 dot. zad.25 

Czy Zamawiający dopuści holter ciśnienie krwi z rejestratorem o wymiarach 125 mm x 70 mm x 33 mm 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie nr 182 dot. zad.12 i 22 

Czy Zamawiający odstąpi od poniższych wymogów: 

- Dostarczenie urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach i funkcjonalności podczas serwisowania 

sprzętu medycznego trwającego dłużej niż 3 dni 

Wykonanie naprawy w ciągu 3 dni jest w niektórych przypadkach niemożliwe. Wózek oraz krzesło nie należą do 

grupy specjalistycznego sprzętu niezbędnego życia, a spełnienie w.w wymogu znacznie podnosi cenę oferty 

- świadczenie usług serwisowych w siedzibie Kupującego 

Naprawy gwarancyjne realizowane w serwisie Producenta, przygotowane przez Zamawiającego do odbioru 

przedmiotu reklamacji zostanie odebrany od Zamawiającego na czas naprawy 

- przegląd techniczny zgodnie z instrukcją obsługi producenta nie rzadziej niż raz w roku 

Produkty stanowiące zadanie nr 12 oraz 22 wymagają standardowej konserwacji odpowiedniej dla urządzeń 

tego rodzaju.  

- szkolenia serwisowego z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia 

Produkty stanowiące zadanie nr 12 oraz 22 są proste w obsłudze wszystkie potrzebne informacje zawiera 

instrukcje obsługi wraz z przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od w.w wymogów w zakresie zadań 12 i 22. 

* Pytanie nr 183 dot. zad.16 poz 2 

Czy Zamawiający dopuści myjnie o wymiarach 500 mm gł. x 500mm szer. x 1300 mm wys. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

* Pytanie nr 184 dot. zad.16 poz 8 

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o załadunku 1 basen i jedna kaczka lub 3 kaczki lub wiaderko. Ze 

względu na krótki przebieg procesu mycia dla basenów jest to około 10 min. Podany załadunek może być 

wystarczający 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 185 dot. zad.16 poz 14 

Czy Zamawiający dopuści do oceny rozwiązanie z pompą cyrkulacyjną o wydajności 80 l i ciśnieniu 4bar. Takie 

połączenie obu parametrów zapewnia wysoka efektywność mycia oraz niski poziom zużycia wody 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

* Pytanie nr 186 dot. zad.10 

Czy Zamawiający dopuści parawan opatrzony oświadczeniem potwierdzającym, ze nie są to wyroby medyczne 

(bez deklaracji zgodności, znaku CE)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 187 dot. zad.10 

Czy Zamawiający dopuści ramkę do kart gorączkowych o wymiarach 300 x 240 mm, co nieznacznie różni się od 

parametrów oczekiwanych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 188 dot. zad.14 

Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z elektryczną regulacją wysokości, z leżem wypełnionym 

stalową siatką o wymiarach oczek 5 x 10 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 189 dot. zad.15 

Czy Zamawiający ma na myśli materace przeciwodleżynowe typu goffer, w jakim pokrowcu mają być materace 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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* Pytanie nr 190 dot. proj. umowy 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów §3 i wprowadzi jako obowiązujące kary umowne liczone w ust. 1) od wartości 

niezrealizowanej części umowy oraz w ust. 2,3 liczone od wartości brutto przedmiotu zamówienia którego 

dotyczy zwłoka. Wnosimy również o dodanie w ust. 2 i 3 zapisu jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

części umowy której dotyczy opóźnienia.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 191 dot. proj. umowy 

Czy w związku z brzmieniem art. 144 ustawy PZP Zamawiający dopuści w następujących przypadkach 

możliwość wprowadzenia zmian do umowy: 

1.w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia 

dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej 

zaoferowanej w ofercie 

2. w przypadku zmian obciążeń publiczno – prawnych (np. cła, podatek VAT) skutkujący zmianą wysokościa 

wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 192 dot. zad 8 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze nie przekraczającej 4,5 kg? 

Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 193 dot. zad 8 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w niezwykle cichy wentylator chłodzącego podczas pracy 

urządzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

* Pytanie nr 194 dot. zad 8 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z obsługą poprzez ekran dotykowy lub przyciski funkcyjne oraz 

pokrętło? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 195 dot. zad 8 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z wzmocnieniem krzywej EKG do wyboru co najmniej 0,25cm/m 

V;0,5cm/m V; 1,0 cm/m V; 2,0cm/m V, 4,0 cm/ m V; auto ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 196 dot. zad 8 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z prędkością kreślenia krzywej EKG z co najmniej do wyboru 12,5 

mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 197 dot. zad 8 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w analizę min 16 z możliwością uczenia się nowych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 198 dot. zad 8 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmem bezdechu w zakresie 10 – 60 sek? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 199 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko kolumnowe, nie wymagające 4 punktów podparcia, ponieważ kolumny 

wykonane z metalu pozwalają na przenoszenie dużych obciążeń do 400 kg ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 200 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z jednym kablem w osłonie dla dezynfekcji który odpowiada za sterowanie 

siłownikami w kolumnach ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 201 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści szerokość łóżka wynoszącą 860 mm, podany parametr różni się od dopuszczonego 

zaledwie o 40 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 202 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2135 mm ? Oferowany parametr nieznacznie różni się od 

oczekiwanego 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 203 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 385 – 765 mm? Oferowany 

parametr nieznacznie różni się od wymaganego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 204 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w funkcję wydłużenia leża o 150 mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 205 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty  wykonane z płyty dekoracyjnej odpornej na wysokie 

temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, wyjmowane bez użycia narzędzi ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 206 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne aluminiowe ze wstawką w kolorze, 

zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, opuszczane i składane na ramę leża za pomocą dwóch 

przycisków spustowych ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 207 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści zamiast pozycji antyszokowej z jednego przycisku, pozycję trendelenburga, która jest 

pozycją równoważną? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 208 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści solidne metalowe uchwyty stabilizujące materac, dodatkowo pozwalające podpiąć 

pasy do unieruchomienia pacjenta? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 209 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z obciążeniem roboczym wynoszącym 200 kg oraz obciążeniem statycznym 

wynoszącym 400 kg, Na łóżku można położyć pacjenta o wadze do 400 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 210 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści wieszak kroplówki w dolnej części lakierowany z wysuwanym chromowanym 

prętem, oraz wieszak na worek urologiczny chromowany ? Oferowane rozwiązanie nie wpływa na kliniczne 

użytkowe parametry łóżka 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 211 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający zrezygnuje z opinii laboratoryjnej w zakresie nieprzepuszczalności drobnoustrojów, ponieważ 

żaden materac używany w warunkach szpitalnych, nie laboratoryjnych, nie gwarantuje, że z różnych przyczyn 

mogą znaleźć się w nim drobnoustroje ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 212 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści materac wierzchniowy przeciwodleżynowy o innym kolorze niż  różowo szary o 

parametrach: cykl pracy 2:1, wys. 6,4 x szer. 86 x dł. 198  cm , waga materaca 2,4 kg, dwie komory główne i 

130 komór powietrznych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 213 dot. zad 14 poz.1 
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Czy Zamawiający wymaga łóżka opartego na kolumnach cylindrycznych gwarantujących znacznie lepszą 

stabilizację leża od opisanej konstrukcji z 4 punktami podparcia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 214 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający wymaga, aby w momencie wydłużenia leża, wydłużały się wraz z leżem barierki, aby 

niezależnie od ustawienia leża pacjent cały czas zabezpieczony był na całej długości leża ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 215 dot. zad 14 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2179 mm, podany parametr różni się nieznacznie od wymaganego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 216 dot. zad 14 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacja wysokości w zakresie 370 mm - 735 mm ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 217 dot. zad 14 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji lakierowanej proszkowo, lakierem odpornym na uszkodzenia 

chemiczne, mechaniczne, promieniowanie UV ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 218 dot. zad 14 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda wynoszącą 340, podany parametr różni 

się nieznacznie od wymaganego ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 219 dot. zad 14 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez osłony tworzywowej podwozia ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 220 dot. zad 14 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z solidnymi kołami w pełni metalowymi, bez osłon tworzywowych z blokadą 

indywidualną ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 221 dot. zad 14 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie leża oparte o system paneli tworzywowych z możliwością demontażu i 

pełnej dezynfekcji przez zanurzenie, jedynie z segmentem biodra wypełnionym z metalowym panelem 

zamocowanym, na stałe ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 222 dot. zad 14 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści łózko ze szczytami z tworzywa wykonanymi metodą rozdmuchu równoważną do 

opisanej. Szczyty spełniają wszystkie pozostałe opisane w pkt. 15  wymogi ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 223 dot. zad 14 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści półkę na pościel na prowadnicach nie rolkowych, podane rozwiązanie nie różni się 

znacznie od opisanego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 224 dot. zad 14 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne metalowe lakierowane chroniące na ¾ długości 

leża , barierki spełniające najnowszą normę EN 606-01-2-52, z możliwością rozbudowy o dodatkowy protektor 

zabezpieczający leże na całej długości ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 225 dot. zad 14 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści statyw kroplówki, w dolnej części lakierowany z chromowanym prętem z regulacją 

wysokości ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 226 dot. zad 14 poz.2 
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Czy Zamawiający dopuści uchwyt ręki, wieszak na worek urologiczny , metalowy lakierowany proszkowo ? 

Oferowane rozwiązanie nie wpływa na kliniczne użytkowe parametry łóżka 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

* Pytanie nr 227 dot. zad 14 poz.2 

Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko posiadało elektryczną regulację anty i trendelenburga ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 228 dot. zad 14 poz.2 

Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko posiadało regulację za pomocą jednego przycisku funkcji: ratowania 

życia(CPR), anty - szokowej, kardiologicznej ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 229 dot. zad 14 poz.2 

Czy Zamawiający oczekuje, aby łóżko posiadało system wydłużania i skracania leża o 15 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 230 dot. zad 14 poz.2 

Czy Zamawiający wymaga blokady szczytów na czas transportu ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 231 dot. zad 14 poz.2 

Czy Zamawiający wymaga oprócz elektrycznej funkcji CPR, także manualny CPR z dostępem z obu stron łóżka 

? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 232 dot. zad 14 poz.2 

Czy Zamawiający wymaga, podobnie jak w pierwszym łóżku funkcji autoregresji i autokontur, aby nie 

dochodziło do przesuwania pacjenta w obrębie leża łóżka? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 233 dot. zad 14 poz.2 

Czy Zamawiający z racji na wymóg łóżka elektrycznego, wymaga aby miało ono wbudowany akumulator do 

zasilania awaryjnego np. na czas transportu pacjenta? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 234 dot. zad 14 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści szafkę o konstrukcji metalowej ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo, blat 

szafki oraz czoło szuflady i drzwiczek wykonane w odpornej na uszkodzenia chemiczne, mechaniczne 

promieniowanie UV wodoodpornej płyty  laminowanej ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 235 dot. zad 14 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści szafkę z górną szufladą opartą na systemie suwnicowym z metalową lakierowaną 

otwartą półką poniżej, bez półki na obuwie. System suwnicowy gwarantuje cichą i bezawaryjną pracę? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 236 dot. zad 14 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach (wys. x szer. x gł.)885 mm x 515 mm x 500 mm, podane 

parametry nie różnią się znacznie od wymaganych ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 237 dot. zad 14 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści czoła szuflad z uchwytami w kolorze białym ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 238 dot. zad 14 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści szafkę (zdjęcie poniżej) wyposażoną w: 

- górną szufladą z wkładem tworzywowym z podziałem na 2 części, 

- poniżej znajduje się otwarta metalowa półka 

- pod otwartą półką znajduje się kontener z drzwiczkami i półką wewnetrzną 

-  na boku szafki wyprofilowany uchwyt na dwie butelki 1,5L, oraz koszyk na rzeczy pacjenta, 

- po drugiej stronie na boku reling na ręcznik pacjenta. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 239 dot. zad 23 

Czy Zamawiający dopuści wózek o parametrach : 

Wózek z przeznaczeniem do transportu chorych w pozycji leżącej 

Długość całkowita w zakresie  204 cm 

Szerokość całkowita w zakresie 81 cm 

Długość leża 191 cm 

Szerokość leża 73 cm 

Leże dwusegmentowe z tunelem na kasetę RTG 

Zdejmowany, łamany materac o grubości 10 cm. Materac wykonany z łatwo zmywalnych materiałów z 

możliwością dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami różnych producentów 

Regulacja segmentu wezgłowia realizowana za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 90 ° 

Hydrauliczna regulacja wysokości leża realizowana za pomocą dwustronnego pedału nożnego. 

Regulacja wysokości leża w zakresie 620 mm – 940 mm 

Barierki boczne opuszczane za pomocą czterech przycisków , po 2 na stronę – jeden przy głowie ,  

drugi przy nogach pacjenta. Zwolnienie barierek następuje przy użyciu jednej ręki i jednego przycisku dla każdej 

barierki 

Wózek wyposażony w uchwyty do prowadzenia wózka , stanowiące jednolitą konstrukcje z barierkami 

bocznymi  

Cztery koła jezdne o średnicy  200 mm, wyposażone w blokadę centralną 

Rama wózka wyposażona w   listwy odbojowe. 

Możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga w zakresie  18 º 

Możliwość ustawienia pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 18º 

Ustawianie pozycji  Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana za pomocą pedałów nożnych 

Nośność wózka  250  kg. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 240 dot. zad 23 

Czy ze względu na łatwiejszą i szybszą dezynfekcję wózka Zamawiający dopuszcza wymóg rozwiązania 

kolumnowego , będącego łatwiejszym do utrzymania w czystości  w stosunku do starszych korbowych czy też 

pantografowych rozwiązań konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą ilością miejsc trudnodostępnych 

będących potencjalnymi miejscami powstania infekcji ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 241 dot. zad 23 

Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta  Zamawiający dopuszcza wymóg  aby barierki zabezpieczały pacjenta 

na całej długości leża wózka? Wyłącznie barierki na całej długości leża optymalnie zabezpieczają leżącego 

pacjenta zarówno podczas transportu jak i w sytuacjach pozostawienia go w przypadku krótkookresowego 

pobytu szpitalu czy też oczekiwania na przydział miejsca 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 242 dot. zad 23 

Czy Zamawiający kierując się wygodą pracy personelu medycznego Zamawiający dopuści wymóg aby wózek 

posiadał hydrauliczną regulację wysokości oraz funkcji Trendelenurga i anty Trendelenburga? Hydrauliczna 

regulacja w zdecydowany sposób ułatwia podnoszenie i opuszczanie leża wózka Dokonywana jest dźwignia 

nożną bez konieczności użycia rąk (swobodne ręce), pozwala na stały kontakt wzrokowy z pacjentem i nie 

wymaga użycia znacznej siły przez personel medyczny (bardzo często drobne pielęgniarki)   

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 243 dot. zad 24 

Czy mając na uwadze ergonomie pracy personelu medycznego Zamawiający dopuści wózka o poniższym opisie: 

Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością 

i trwałością: wysokoodpornego tworzywa Baydur. Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system 

zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z 

możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe – 

odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji. Układ 

jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy 75mm  z elastycznym, niebrudzącym 

podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność 

wózka. Wyposażenie podstawowe wózka: 

- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, 

- uchwyt do przetaczania, 

- pojemnik do zużytych igieł, 

- otwieracz ampułek, 

- pojemnik na cewniki, 

- pojemnik na butelki, 
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- dwa przezroczyste umożliwiający identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemnik „kieszeń” 

- wysuwana spod blatu półkę do pisania, 

- półkę na żel, 

- uchwyt na butlę z tlenem, 

- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu, jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki  

natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikację. 

Wymienione wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – 

zintegrowane w budowie wózka. Wózek wyposażony w 5 szuflad z czego 3 o wysokości 100mm oraz 2 o 

wysokości 150mm. 

Wymiary zewnętrzne wózka: 

- Wysokość: 91cm, 

- Głębokość: 72cm, 

Szerokość: 83cm 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 244 dot. zad 24 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o głębokości 645mm? Oferowana głębokość jest 

korzystniejsza, gdyż zwiększa pojemność wózka. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 245 dot. zad 24 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w blat z profilowanymi, uniesionymi brzegami 

zabezpieczającymi przewożone przedmioty przed zsuwaniem się oraz jeden uchwyt ze stali nierdzewnej do 

prowadzenia wózka umieszczony z jego prawej strony? Zastosowany sposób pozwala na łatwe transportowanie 

wózka oraz zabezpieczenie przewożonych środków. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 246 dot. zad 24 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego blat wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa 

poliuretanowego Baydur®, nie termoplastycznego o grubości 30mm, bardziej odpornego na zadrapania, 

uszkodzenia mechaniczne, łatwego w czyszczeniu i odpornego na promienie UV? Proponowane rozwiązanie jest 

zatem równie korzystne i gwarantuje długi okres użytkowania wózka oraz jego odporność na możliwe 

uszkodzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 247 dot. zad 24 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w dwurzędową nadstawkę wykonaną z wysokiej 

jakości tworzywa, z możliwością podziału na 8 uchylnych pojemników, umieszczoną na aluminiowych 

wysięgnikach nad blatem wózka bez centralnego zamka na kluczyk? Wskazana nadstawka służy najczęściej do 

przechowywania podręcznych materiałów medycznych i opatrunkowych, a nie leków o szczególnym nadzorze, 

dlatego też nie ma potrzeby żeby była zamykana na klucz. 

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 248 dot. zad 24 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w tworzywową półkę na leki z podziałem na 3 

dowolne części umieszczoną na aluminiowych profilach nadstawki na dowolnej wysokości wybranej przez 

użytkownika? Oferowane rozwiązanie pozwala na komfort użytkowania przez personel o różnym wzroście.  

Odpowiedź: Zamawiający  nie wymaga ale dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 249 dot. zad 24 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w aluminiowe fronty szuflad wraz z 

aluminiowymi uchwytami do otwierania? Dodatkowo uchwyty posiadają wyprofilowane miejsce do 

umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflad, co znacznie ułatwia pracę personelu medycznego.  

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 250 dot. zad 24 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w 4 szuflady o wysokości 105mm i 

obciążalności 2,5 kg oraz 1 szufladę o wysokości 210mm i obciążalności 6,5kg? Wskazana obciążalność jest 

wystarczająca, gdyż wózek anestezjologiczny służy do przechowywania i przewożenia środków medycznych, 

opatrunkowych oraz leków o niewielkiej wadze. 

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 251 dot. zad 24 
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w 4 pojedyncze koła o średnicy 125mm, z czego 

3 posiadają blokadę, a jedno jest antystatyczne? Wskazana konstrukcja układu jezdnego gwarantuje doskonałą 

mobilność wózka oraz pozwala na jego bezpieczne unieruchomienie. 

Odpowiedź: Zamawiający  nie wymaga ale dopuszcza. 

 

 

 

* Pytanie nr 252 dot. zad 24 

Czy zamiast drucianego kosza na akcesoria medyczne Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek 

wyposażony w tworzywową półkę boczną oraz uchwyt na pojemnik ze zużytymi igłami na nadstawce? 

Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze i bardziej praktyczne, gdyż zabezpiecza materiały przed 

wysunięciem się z koszka. 

Odpowiedź: Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

* Pytanie nr 253 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2200mm? Jest to parametr 

korzystniejszy i gwarantujący komfort pacjentów o wyższym wzroście. 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 254 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego poszczególne segmenty leża wypełnione są 

zdejmowanymi panelami wykonanymi z płyty HPL charakteryzującej się bardzo wysoką wodoodpornością, 

ogniotrwałością oraz wytrzymałością na wszelkie uszkodzenia mechaniczne? Oferowane rozwiązanie jest 

tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej zapewniając długotrwały okres 

użytkowania łóżka. 

Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 255 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w 4 segmenty o wymiarach 

790/170/320/620mm? Wskazana długości dostosowane są wymiarów leża, które jednocześnie odpowiada 

wymaganiom Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 256 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja pozycji Trendelenburga odbywa się w 

zakresie 0-13  i anty-Trendelenburga w zakresie 0-14 ? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla 

zapewnienia pełnej funkcjonalności i sprawdza się w praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 257 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością przedłużenia leża o 300mm? Wskazana 

długość jest korzystniejsza i pozwala na uzyskanie większej długości całkowitej leża dla jednoczesnego 

zapewnienia komfortu pacjentów o wyższym wzroście.  

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 258 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego szczyty wykonane są z wysokiej jakości 

polipropylenu w technologii stosowanej przez producenta z kolorowymi wklejkami? Technika oraz tworzywo z 

którego wykonane są szczyty jest pod względem użytkowym tożsama z wymaganym, gwarantuje odporność 

szczytów na możliwe uszkodzenia oraz długi okres użytkowy przy zachowaniu estetycznego wyglądu. 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 259 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w metalowe lub aluminiowe barierki boczne 

wykonane z trzech poprzeczek, składane wzdłuż ramy leża nieznacznie powiększające szerokość łóżka do 97cm 

i zabezpieczające leża na ok. ¾ długości? Proponowane rozwiązanie jest równie korzystne i zabezpiecza 

pacjentów przed ewentualnym zsunięciem się z łóżka. 

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 260 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w metalowe ograniczniki materaca umieszczone 

w narożnikach leża? Ograniczniki te zabezpieczają materac przed niepożądanym przesuwaniem się i w żaden 

sposób nie powodują urazów pacjenta. 

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 261 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w wieszak kroplówki oraz wieszak na worek 

urologiczny wykonany ze stali nierdzewnej? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze i gwarantuje dłuższy 

okres użytkowy sprzętu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

 

* Pytanie nr 262 dot. zad 14 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści do udziału  w przetargu materac przeciwodleżynowy o następujących parametrach: 

System pracy zmiennociśnieniowy, komory zespolone ze sobą, umieszczone w 16-30 rzędach napełniają się 

powietrzem i opróżniają  na przemian powietrzem,  co drugi rząd w cyklu 5-minutowym 

Materac wyposażony w pompę pneumatyczną zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze. 

Pompa wyposażona w antypyłowy filtr powietrza. 

Wielkość ciśnienia regulowana bezstopniowo.  

Materac wykonany  PCV 

Limit wagi pacjenta 150kg (skuteczność terapeutyczna). 

Materac kładziony na standardowy materac szpitalny. 

Możliwość mycia i dezynfekcji.  

Zestaw naprawczy 

Model z produkcji seryjnej, nie modyfikowany dla potrzeb przetargu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 263 dot. zad 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości całkowitej 2170mm? Jest to parametr 

korzystniejszy i gwarantujący komfort pacjentów o wyższym wzroście. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 264 dot. zad 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o następujących wymiarach leża: długości – 198mm i 

szerokości 880mm? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej 

funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 265 dot. zad 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja wysokości odbywa się w zakresie od 

230mm do 630mm? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej gwarantując 

pełne bezpieczeństwo podczas opuszczania leża przez pacjentów o zróżnicowanym wzroście.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 266 dot. zad 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego konstrukcja leża malowana jest proszkowo i 

wykonana z kształtowników o wymiarach zapewniających pełną trwałość konstrukcyjną łóżka? Oferowane 

rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 267 dot. zad 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja segmentu uda odbywa się w zakresie od 0 

do 33º? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i 

bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 268  dot. zad 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w pilot przewodowy zapewniający regulację 

m.in. segmentu oparcia pleców i uda jednak bez możliwości blokady poszczególnych funkcji? Oferowane 

rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze 

sprawdza się w praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 269 dot. zad 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez krążków odbojowych? Wymagane rozwiązanie nie jest 

konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i w żaden sposób nie powoduje obniżenia jego wartości 

użytkowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 270 dot. zad 14 poz. 2 
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez tworzywowej osłony podwozia? Wymagane rozwiązanie 

nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i w żaden sposób nie powoduje obniżenia jego 

wartości użytkowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 

 

* Pytanie nr 271 dot. zad 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy 100mm wyposażone w 

indywidualną blokadę? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganymi  

bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 272 dot. zad 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez funkcji jazdy na wprost oraz łatwego manewrowania? 

Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i  w żaden sposób nie 

powoduje obniżenia wartości użytkowych łóżka. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 273 dot. zad 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego poszczególne segmenty leża wypełnione są lamelami 

wykonanymi z kształtowników stalowych o wymiarach adekwatnych do wymiarów łóżka? Oferowane 

rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze 

sprawdza się w praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 274 dot. zad 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w szczyty demontowane za pomocą narzędzi, 

wykonane ze stali malowanej proszkowo i wypełnione wysokiej jakości płytą HPL? Oferowane rozwiązanie jest 

optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce 

użytkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 275 dot. zad 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez dodatkowej półki do odkładania pościeli? Wymagane 

rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i w żaden sposób nie powoduje 

obniżenia jego wartości użytkowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 276 dot. zad 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą 597 1 i 

2 bez potwierdzenia tej właściwości certyfikatem oraz bez atestu higienicznego PZH? Dokument ten nie jest 

wymagany ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. i jego brak nie powinien dyskwalifikować 

materaca, który posiada wszystkie inne wymagane prawem dokumenty dopuszczające go do obrotu i użytku 

medycznego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 277 dot. zad 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w barierki metalowe malowane proszkowo i 

zabezpieczające pacjenta na ok. ¾ długości leża? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w 

praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 278 dot. zad 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w uchwyt ręki oraz wieszak kroplówki wykonane 

z profili stalowych malowanych proszkowo? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla 

zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 279 dot. zad 14 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez wieszaków na worki urologiczne? Wymagane 

rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i w żaden sposób nie powoduje 

obniżenia jego wartości użytkowych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 280 dot. zad 14 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną  w szufladę oraz półkę zamykaną 

drzwiczkami a pomiędzy nimi wolna przestrzeń do przechowywania podręcznych rzeczy pacjenta? Oferowane 

rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce 

użytkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 

* Pytanie nr 281 dot. zad 14 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, której konstrukcja wykonana jest z blachy 

ocynkowanej stalowej oraz rurek metalowych pokrytych lakierem proszkowym natomiast czoła szuflady i 

drzwiczek wykonane są z blachy lakierowanej proszkowo? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się 

w praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 282 dot. zad 14 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, której dolna część (zamykana drzwiczkami) 

wyposażona jest w wyjmowaną półkę dzielącą jej wnętrze na dwie części? Oferowane rozwiązanie bardzo 

dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 283 dot. zad 14 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną z boku w kosz na butelki? 

Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym i bardzo dobrze sprawdza się 

w praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 284 dot. zad 14 poz.3 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o następujących wymiarach: wysokość – 

820mm, szerokość 420mm, głębokość – 430mm? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla 

zapewnienia pełnej funkcjonalności szafki i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 285 dot. zad 16 

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga myjni wyposażonej w wyświetlacz informujący o 

zaistniałych usterkach, braku środka myjącego, etapie pracy urządzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza 

 

* Pytanie nr 286 dot. zad 16 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści ustawianą na cokole o całkowitych wymiarach  wysokość: 173cm, głębokość 45cm, 

szerokość 50cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 287 dot. zad 16 poz. 8 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o jednorazowym załadunku: 1 basen z pokrywką i 1 kaczką lub 3 kaczki 

szpitalne? 

Wymagana opisem przedmiotu zamówienia pojemność jest rozwiązaniem oferowanym tylko przez jednego 

producenta myjni co uniemożliwia złożenie większej liczby ofert konkurencyjnych cenowo, ponadto nie 

przekłada się to na oszczędności w użytkowaniu urządzenia (długość procesu mycia oraz pobór wody i prądu 

muszą być dostosowane do pojemności myjni) 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 288 dot. zad 16 poz. 14 

Czy Zamawiający dopuści myjkę o wydajności pompy 18 l/min ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 289 dot. zad 23 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 790mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 290 dot. zad 23 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 1920mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 291 dot. zad 23 poz. 1 
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Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji wysokości 570-910 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 292 dot. zad 23 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dźwignie regulacji przechyłów wdłużnych dostępną od strony 

nóg? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

 

* Pytanie nr 293 dot. zad 23 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem dwusegmentowym 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 294 dot. zad 23 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wózek bez listwy umieszczonej pod leżem wyposażonej w przesuwne uchwyty do 

mocowania wyposażenia dodatkowego? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 295 dot. zad 23 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulowanym segmentem oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej z 

blokadą w zakresie od 0-65o? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 296 dot. zad 23 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulowanym segmentem uda za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w 

zakresie od 0-40o? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 297 dot. zad 23 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wózek z  ramą wyposażoną w 4 krążki odbojowe? Proponowana ilość w pełni 

zabezpiecza wózek. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 298 dot. zad 23 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wózek z  bezpiecznym obciążeniem roboczym 180kg 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 299 dot. zad 23 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wózek z  możliwością montażu wieszaka kroplówki w narożach leża od strony głowy 

pacjenta 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 300 dot. zad 23 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści wózek z  blokadą układu jezdnego centralną uruchamianą za pomocą jednej dźwigni 

nożnej ze stali nierdzewnej umieszczonej na całej szerokości podstawy od strony segmentu nóg? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 

 

* Pytanie nr 301 dot. zad. 1   

Prosimy o dopuszczenie Resuscytatora którego wszystkie elementy, poza akumulatorem tlenu, mogą być 

wielokrotnie sterylizowane w autoklawie oraz  rezerwuaru tlenu marki GE  2500 ml, który może być 

sterylizowany tlenkiem etylenu i gwarantuje długi okres przydatności do użycia.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 

 

* Pytanie nr 302 dot. zad. 3  

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w port USB, port RS232 oraz port LAN pozwalające na 

podłączenie zewnętrznej klawiatury, drukarki laserowej (drukowanie raportów w pełnej wielkości A4)., skanera 

kodów paskowych i czytnika kart magnetycznych bez możliwości rozbudowy o moduł bezprzewodowy.   

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

* Pytanie nr 303 dot. zad. 3   

Czy zamawiający dopuści aparat z wbudowanym czytnikiem kart SD i kartą w zestawie zamiast podłączania 

pamięci PenDrive? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 304 dot. zad. 3   
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Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze 3kg? (Zamawiający specyfikuje także wózek co eliminuje potrzebę 

noszenia aparatu a różnica 1,0 kg w tym przypadku jest niezauważalna dla użytkownika)? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

* Pytanie nr 305 dot. zad. 3  

Czy Zamawiający dopuści aparat z prędkościami zapisu 5/25/50mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

* Pytanie nr 306 dot. zad. 3  

Czy Zamawiający dopuści aparat z prędkościami wydruku 5/6,25/12,5/25/50mm/s? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

* Pytanie nr 307 dot. zad.25  

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z zakresem mierzonego ciśnienia: 

- skurczowe 60 - 260 mmHg 

- rozkurczowe 40 – 220 mmHg 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 308 dot. zad. 25  

Czy Zamawiający dopuści rejestrator umożliwiający pomiar minimum 30 godzin lub 200 pomiarów? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 309 dot. zad. 25  

Czy Zamawiający dopuści rejestrator o wymiarach: (wys x szer x gł) 100 x 85 x 30mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 310 dot. zad. 25  

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z możliwością zaprogramowania protokołu pomiaru z podziałem na min. 4 

interwały godzinowe z użyciem oprogramowania? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 311 dot. zad. 25  

Czy Zamawiający dopuści możliwość zobaczenia wyników poprzedniego badania pacjenta bez możliwości 

nałożenia na siebie wykresów? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 312 dot. zad. 25  

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie umożliwiające tworzenie/edycje karty pacjenta zawierające 

następujące dane: imię, nazwisko, datę, urodzenia, unikalny identyfikator, płeć, wzrost, wagę, wskaźnik BMI, 

zdjęcie, pacjenta, rodzaj trybu życia, stymulator, adres, e-mail, telefon, pole do wpisywania uwag na etapie 

tworzenia raportu końcowego? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

  

* Pytanie nr 313 dot.  wzoru umowy 

Wnosimy o usunięcie wymogu dołączenia do oferty zgłoszenia/powiadomienia Prezesa Urzędu  Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wymogu sprzecznego z 

aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 

maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679)  jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu 

medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy). 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 314 dot. wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §3 ust. 2 i 3 do 0,2% wartości 

brutto sprzętu, którego zwłoka dotyczy? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 315 dot. wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do §5 ust. 1 zapisu: „Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych i w jego granicach, strony dopuszczają następujące zmiany umowy, w tym w stosunku do treści 

oferty Wykonawcy  

w zakresie: 

a) zmiana asortymentu, w tym zmiana numeru katalogowego / modelu / typu produktu, na asortyment inny, 

o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż wykazany w umowie, w przypadku niemożności 

dostarczenia asortymentu pierwotnie przewidzianego (z zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie 

ulegnie podwyższeniu) z uwagi na: 
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 zmianę numeru katalogowego, modelu, typu lub;  

 wycofanie z obrotu lub; 

 wstrzymanie produkcji oferowanego modelu / typu lub; 

 wprowadzenie do sprzedaży produktu zmodyfikowanego (udoskonalonego) lub; 

 brak możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności lub;  

 wystąpienie przejściowego braku przedmiotu umowy z przyczyn leżących  

po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych 

od produktu objętego umową, z zastrzeżeniem,  

że Wykonawca niezwłocznie dostarczy prawidłowy przedmiot umowy,  

przy czym okres gwarancji zostanie liczony od momentu otrzymania prawidłowego produktu lub; 

 inne obiektywne zdarzenia i  okoliczności, których nie można było przewidzieć na dzień składania ofert; 

b) zmiany terminu realizacji umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, 

c) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, 

d) rozwiązania umowy w części - na zasadzie porozumienia i bez konsekwencji  dla stron – w sytuacji 

nadzwyczajnej zmiany stosunków niezależnej od woli którejkolwiek  

ze stron i której strony nie przewidywały w chwili składania oferty  

(np. rezygnacja z poszczególnych produktów z uwagi na wycofanie ich z obrotu)  

e) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w lit. b)-d), o zakres 

tych zmian.” 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 316 dot. wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do §5 wzoru umowy zapisu: „W   razie ustawowej stawki podatku 

VAT, zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, natomiast cena netto pozostanie bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

* Pytanie nr 317 dot. wzoru umowy 

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.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

* Pytanie nr 318 dot. wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

* Pytanie nr 319 dot. wzoru umowy 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że warunki gwarancji – załącznik nr 6 do SIWZ nie dotyczy pakietu 1  

(aparat do resuscytacji). Przedmiot zamówienia w pakiecie 1 nie jest urządzeniem medycznym, jak pozostałe 

będące przedmiotem niniejszego postępowania i nie wymaga przeglądów  ani szkoleń. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że załącznik nr 6 do SIWZ nie dot. zadania nr. 1, jednak ofrowany w 

tym zadaniu  sprzęt musi posiadać gwarancję min. 3 m-ce 

 

* Pytanie nr 320 dot. zad. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w postępowaniu udział wzięły kardiomonitory o wadze nie przekraczającej 

4,8kg? jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego, a przy zastosowaniu wymaganych 

uchwytów ściennych bądź podstaw jezdnych nie będzie miała znaczenia dla komfortu użytkowania sprzętu. Pkt 

2b. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

* Pytanie nr 321 dot. zad. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w postępowaniu udział wzięły kardiomonitory chłodzone wydajnym i 

cichym wentylatorem? Wymagane chłodzenie konwekcyjne jest mniej wydajne i naraża chłodzone podzespoły 

kardiomonitora na ewentualne uszkodzenia w okresie letnim. Po okresie gwarancyjnym będzie miało to duże 

znaczenie na ewentualne koszty serwisu. Oferowany kardiomonitor posiada ciche i wydajne chłodzenie 

spełniające wszystkie wymogi medyczne, gdzie ciepło jest odprowadzone za pomocą konwekcji wspomaganej 

pracą wentylatora. Pkt 2c. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
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* Pytanie nr 322 dot. zad. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w postępowaniu udział wzięły kardiomonitory, w których ładowanie 

akumulatora do 100% wynosi nie dłużej niż 6,5 godziny? Z punktu widzenia użytkownika parametr ten nie ma 

znaczenia, gdyż w większości przypadków kardiomonitory są podpięte non-stop pod zasilanie sieciowe. Pkt 3c.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

* Pytanie nr 323 dot. zad. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w postępowaniu udział wzięły kardiomonitory, które posiadają 

skonfigurowane najczęściej używane ekrany (ekran krótkich Trandów, OXYcrg, ekran dużych znaków) z 

możliwością ich dowolnej rekonfiguracji wg upodobań użytkownika? Dodatkowo oferowany kardiomonitor 

posiada 3 pre-konfigurowane tryby pracy (noworodki/dzieci/dorośli) przyśpieszające adaptację granic 

alarmowych dla potrzeb danej grupy wiekowej. Pkt 4. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

* Pytanie nr 324 dot. zad. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w postępowaniu udział wzięły kardiomonitory posiadające możliwość 

regulacji wyciszenia alarmów w 3 poziomach: 1 minuta, 2 minuty bądź 3 minuty? Pkt 8. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

* Pytanie nr 325 dot. zad. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w postępowaniu udział wzięły kardiomonitory posiadające 3 

zaprogramowane grupy wiekowe pacjentów tj. dorośli/dzieci/noworodki wg których monitor dostosowuje 

granice alarmowe? Pkt 8. 

Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

* Pytanie nr 326 dot. zad. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w postępowaniu udział wzięły kardiomonitory nie posiadające kalkulatora 

parametrów natlenownia oraz parametrów wentylacyjnych? Pkt 10. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby kardiomonitory posiadały kalkulator parametrów natlenowania, 

natomiast dopuszcza brak kalkulacji parametrów wentylacji 

* Pytanie nr 327 dot. zad. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w postępowaniu udział wzięły kardiomonitory bez wzmocnienia krzywej 

EKG x0,125 cm/mV? Pkt 11. 

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza 

* Pytanie nr 328 dot. zad. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w postępowaniu udział wzięły kardiomonitory posiadające możliwość 

rozpoznania 13 rodzajów arytmii? Pkt 11. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

* Pytanie nr 329 dot. zad. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w postępowaniu udział wzięły kardiomonitory nie posiadające funkcji 

stazy? Z uwagi na ucisk mankietu przez dłuższy czas na szerokiej części przedramienia funkcja ta jest dużym 

dyskomfortem dla pacjentów i w praktyce jest bardzo rzadko stosowana.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

* Pytanie nr 330 dot. zad. 15 

Czy w celu zabezpieczenia  posiadającego uszkodzenia pełnej grubości skóry do granicy z tkanką podskórną (już 

w III ST. Odleżyny w skali V stopniowej) Zamawiający wymaga by materac przeciwodleżynowy wyposażony  

wyposażony był w antybakteryjne filtry powietrza? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

* Pytanie nr 331 dot. zad. 18 poz 1 i 2 

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie pompy infuzyjnej jednostrzykawkowej z klawiaturą nawigacyjną 

(fabrycznie nowa) 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

* Pytanie nr 332 dot. zad. 18 poz 1 i 2 

Czy Zamawiający dopuści jako Wewnętrzna lista leków z możliwością dopisywania nazw leków przez 

użytkownika bezpłatne tworzenie i dokonywanie zmian w bibliotece przez wykwalifikowanego pracownika 

oferenta ? 

Takie rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze dla Zamawiającego ponieważ pozwala na ograniczenie wkładu 

pracy pracowników placówki leczniczej a więc jest korzystniejsze finansowo 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 
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* Pytanie nr 333 dot. zad. 13 

Czy Zamawiający dopuści łyżki Macintosh nr 2 o długości roboczej 90mm? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

* Pytanie nr 334 dot. zad. 13 

Czy Zamawiający dopuści światłowód o średnicy 4,5 mm? 

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza 

* Pytanie nr 335 dot. zad. 13 

Czy Zamawiający dopuści prosty sposób montażu i demontażu światłowodu przy użyciu zaledwie śrubokrętu ? 

Odpowiedź: y Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

* Pytanie nr 336 dot. zad. 13 

Czy Zamawiający dopuści laryngoskop bez możliwości mycia w myjkach- dezynfektorach? 

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

* Pytanie nr 337 dot. zad. 13 

Czy Zamawiający dopuści żarówkę halogenowo-ksenonową? 

Odpowiedź:  : Zamawiający dopuszcza 

* Pytanie nr 338  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie materiałów dystrybutora tj. foldery, prospekty, dane techniczne 

lub instrukcje oferowanego sprzętu w celu potwierdzenia , że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!!! 

 

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot 

zamówienia, należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w formularzu cenowym przedmiotu 

zamówienia. 


