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Samodzielny Publiczny                                                                                                  Międzyrzec Podlaski, 02-03-2020 r. 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim 
ul. Warszawska 2-4                              
21-560 Międzyrzec Podlaski 

 
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  
Zakup i dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu 
RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 pn. Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji 
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez 
doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach”, 
znak sprawy 3/2020/PN 

                                                                                                                                                                                 

O D P O W I E D Z I 
na zapytania do treści SIWZ 

 

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, udziela poniższych wyjaśnień:    
 
1. Dotyczy punkt 174 pakiet/część nr 3 – Zestaw endoskopowy - 1 zestaw, sztuk 1. 

Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym komunikacja aparat - użytkownik jest poprzez panel 
sterowania z przyciskami podfoliowymi do regulacji parametrów – łatwy do utrzymania w czystości. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
2. Dotyczy punkt 177 pakiet/część nr 3 – Zestaw endoskopowy - 1 zestaw, sztuk 1. 

Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym zamiast układu monitorowania kontaktu elektrody z 
wyświetlaniem informacji liczbowej o wartości oporności połączenia, jest ikona wskazująca 
automatycznie prawidłowy kontakt elektrody jednorazowej dzielonej lub wielorazowej niedzielonej z 
jednoczesnym alarmem jeżeli następuje nieprawidłowość podłączenia. Reszta parametrów bez zmian. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
3. Dotyczy punkt 181 pakiet/część nr 3 – Zestaw endoskopowy - 1 zestaw, sztuk 1. 

Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym moc cięcia monopolarnego wynosi min 250 [W], reszta 
parametrów bez zmian. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
4. Dotyczy punkt 190 pakiet/część nr 3 – Zestaw endoskopowy - 1 zestaw, sztuk 1. 

Czy zamawiający dopuści urządzenie które jest wyposażone: 
- jedno gniazdo monopolarne z możliwością podłączania bez adaptera kabli z wtykiem 3 pin oraz 
jednopinowych 8mm i 4mm, do podłączenia narzędzi endoskopowych i uchwytu argonowego do sond 
argonowych jedno i wielorazowego użytku z możliwością podłączenia filtra bakteryjnego. 
- jedno gniazdo bipolarne o rozstawie 28,5mm 
- jedno gniazdo elektrody neutralnej dla wtyków dwupinowych. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

5. Dotyczy punkt 191 pakiet/część nr 3 – Zestaw endoskopowy - 1 zestaw, sztuk 1. 
Czy zamawiający dopuści aparat w którym nie systemu wymiennych modułów gniazd przyłączeniowych 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

6. Dotyczy punkt 192 pakiet/część nr 3 – Zestaw endoskopowy - 1 zestaw, sztuk 1. 
Czy zamawiający dopuści aparat w którym regulacja natężenia przepływu argonu wynosi: 
- 0,1-1,0 l/min, krok regulacji co 0,1 l/min 
- 1,0-3,0 l/min, krok regulacji co 0,2 l/min 
- 3,0-9,5 l/min, krok regulacji co 0,5 l/min, 
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osobno do trybu cięcia i trybu koagulacji. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

7. Dotyczy punkt 194 i 195 pakiet/część nr 3 – Zestaw endoskopowy - 1 zestaw, sztuk 1. 
Czy zamawiający dopuści aparat w którym włącznik nożny podwójny aktywuje wszystkie funkcji 
monopolarne, funkcje argonowe i funkcje bipolarne bez potrzeby podłączania włącznika nożnego 
pojedynczego.  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

8. Dotyczy punkt 197 pakiet/część nr 3 – Zestaw endoskopowy - 1 zestaw, sztuk 1. 
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie podłączania sond argonowych wielo i jednorazowego użytku do 
uchwytu argonowego wielorazowego użytku. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

9. Dotyczy punkt 197 pakiet/część nr 3 – Zestaw endoskopowy - 1 zestaw, sztuk 1. 
Czy zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia rozumie sondę argonowa jako wyposażenie 
wielorazowego użytku? 
Odp. Tak. 
 

10. Dotyczy punkt 199 pakiet/część nr 3 – Zestaw endoskopowy - 1 zestaw, sztuk 1. 
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne: 
Elektrode neutralną jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 
122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające 
przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; 
dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

11. Dotyczy pakiet/część nr 3 – Zestaw endoskopowy - 1 zestaw, sztuk 1. 
Prosimy o wyłączenie z pakietu zestaw endoskopowy – diatermię endoskopową szt. 1. Wyłączenie z 
pakietu diatermii, pozwoli Państwu rozszerzyć ofertę na dostawę urządzenia, zwiększając 
konkurencyjność oferty oraz jej jakość. 
Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.  
 

12. Dotyczy pkt. 56 TOR WIZYJNY: Procesor obrazu -1 szt 
Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu z możliwością wyboru standardu obrazowania 
pośród : HDTV1080p,SXGA,SDTV? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

13. Dotyczy pkt. 58-60 TOR WIZYJNY: Procesor obrazu -1 szt 
Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu z cyfrowym wyjściem HDTV 1080 z min. DVI-D; z 
wyjściem wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

  
14. Dotyczy pkt. 61 TOR WIZYJNY: Procesor obrazu -1 szt   

Czy Zamawiający będzie wymagał, by procesor wyposażony był w wyjście komunikacyjne DICOM w 
celu integracji z PACS? 
Odp. Zamawiający dopuści, by procesor obrazu wyposażony był w wyjście komunikacyjne DICOM w 
celu integracji z PACS. 
 

15. Dotyczy pkt. 62-63 TOR WIZYJNY: Procesor obrazu -1 szt   
Czy Zamawiający dopuści do przetargu procesor, w którym komunikaty pojawiają się w postaci ikon 
graficznych oraz komunikatów w języku angielskim z instrukcją w języku polskim oraz pakietem 
szkoleń? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. Polskie czcionki Komunikatów procesora. 
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16. Dotyczy pkt. 63-64 TOR WIZYJNY: Procesor obrazu -1 szt   
Czy Zamawiający dopuści procesor w którym możliwe jest użycie znaków znanych jako alfabet łaciński? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
17. Dotyczy pkt. 64 TOR WIZYJNY: Procesor obrazu -1 szt   

Czy Zamawiający dopuści możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ś,ż,ź) poprzez 
klawiaturę komputera? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.. 

 
18. Dotyczy pkt.69 TOR WIZYJNY: Procesor obrazu -1 szt   

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu z trybem wzmocnienia min. 8 trybów? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
19. Dotyczy pkt.70-72 TOR WIZYJNY: Procesor obrazu -1 szt   

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu z dwoma trybami obrazowania w wąskim paśmie 
światła czyli tzw. filtr BLI i CLI jako najnowsze osiągnięcie w tej dziedzinie? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
20. Dotyczy pkt. 66 TOR WIZYJNY: Procesor obrazu -1 szt   

Czy Zamawiający będzie wymagał by procesor wyposażony być w wyjście komunikacyjne LAN oraz 
możliwość archiwizacji obrazów medycznych w formatach JPG, TIFF, DICOM; z funkcją obraz w obrazie 
oraz obraz obok obrazu? 
Odp. Zamawiający dopuści by procesor wyposażony był w wyjście komunikacyjne LAN oraz 
możliwość archiwizacji obrazów medycznych w formatach JPG, TIFF, DICOM. 

 
21. Dotyczy pkt. 74 TOR WIZYJNY: Procesor obrazu -1 szt    

Czy Zamawiający dopuści procesor wyposażony w możliwość zapisywania dowolnej funkcji procesora  
(m.in. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światłą, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na 
min. 2 przycisk sterujący na panelu przednim procesora? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
22. Dotyczy pkt. 70-72 TOR WIZYJNY: Procesor obrazu -1 szt    

Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor obrazu z wyborem prezentacji w zmiennej wiązce światła 
LED? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
23. Dotyczy pkt. 77-78 Źródło światła 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do oceny źródło światła typu LED min.1400 lm; w czterech kolorach? 
Odpowiada to bowiem mocy 300 W lampie ksenon, a dodatkowo nie wymaga wymianie co 500 godzin 
przepracowanych. 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
24. Dotyczy pkt.77 i 79 Źródło światła 1 szt Źródło światła 1 szt 

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby w ramach bezpieczeństwa energetycznego Dostawca w pełni  
je zapewnił. Najnowsze modele źródła światła mają żywotność min. 10.000 godz. Oznacza to, że 
Zamawiający nie musi dokonywać kosztownych zakupów żadnych lamp czy też żarników. 
W związku z tym, iż Zamawiający życzy sobie nowe technologie (pozycja videoprocesor HDTV)  
zasadnym jest by Dostawca w pełni mógł zabezpieczyć  potrzeby energetyczne pracowni endoskopowej 
– poprzez dostarczenie takiego urządzenie w ramach równości konkurencji. Oznacza to dostarczenie 
przez Dostawcę min. 20 lap o żywotności 500 godzin pracy każda lub urządzenia pracującego min. 
10.000 godzin. Pozwala to na oszczędności po stronie Zamawiającego w wysokości min. 100.000 PLN w 
okresie 10 lat. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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25. Dotyczy pkt. 79 Źródło światła 1 szt 

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie które nie wymaga zapasowej żarówki, gdyż składa się z 4 
lap tylu LED –zapewniające ciągłą pracę przez min. 10 000 godzin? 
Odp. Zamawiający dopuszcza brak żarówki zapasowej, jeżeli będzie zastosowane oświetlenie LED w 
technologii bezświatłowodowej. 

 
26. Dotyczy pkt. 93 Monitor medyczny – 1 szt 

Czy Zamawiający dopuści możliwość w której monitor medyczny ma kąt widzenia min. 170 stopni? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
27. Dotyczy pkt. 88 Monitor medyczny – 1 szt 

Czy Zamawiający, może doprecyzować jaką przekątną ekranu ma na myśli? 
Oprócz różnicy w wielkości 24-27” jest bardzo zasadnicza różnica w cenie monitora medycznego. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
28. Dotyczy pkt. 96 do110 Wózek endoskopowy – 1 szt 

Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek z czteroma samonastawnymi kołami o średnicy 100 mm w 
tym z dwoma z blokadą kół; z zasilaniem centralnym; z półką z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg 
udźwigu centralnie umieszczoną z możliwością przesuwu góra - dół; z możliwością ustawiania 
wszystkich elementów zestawu; z możliwością ustawienia pojemnika na akcesoria i z możliwością 
umieszczenia słoja ssaka na boku wózka wraz z możliwością montażu butli na CO2? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
29. Dotyczy pkt. 108 Wózek endoskopowy – 1 szt 

Czy Zamawiający dopuści inne wymiary szerokości użytkowej półek, bowiem podane wymiary są 
typowe tylko dla jednego producenta? Zawęża to możliwość wyboru. 
Odp. Zamawiający dopuszcza – odpowiednie do zaoferowanych urządzeń. 

 
30. Dotyczy pkt.102 Wózek endoskopowy – 1 szt 

Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek medyczny z listwą zasilającą z min. 6 gniazdami 
umiejscowioną w tylnym ramieniu? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
31. Dotyczy pkt. 112 i 117 MYJNIA –Dezynfektor na dwa endoskopy 

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię w której powtarzalny i dokładny pomiar, kontrolujący 
osobno ilość jednorazowego dozowanego środka myjącego z możliwością wykorzystania płynu 
dezynfekującego zarówno jedno jak i wielokrotnego użycia? 
Takie parametry myjni endoskopowej pozwalają na możliwość większego wyboru wachlarza płynów 
dezynfekcyjnych 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
32. Dotyczy pkt.112-149 MYJNIA –Dezynfektor na dwa endoskopy 

 Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w:  
- wolumetryczne dozowanie płynów 
- min 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym co powoduje stałe uzdatnianie wody. 
- automatyczne wyłączenie przy przekroczeniu temperatury krytycznej powietrze/ woda 
- program samo dezynfekcji 
- identyfikacja endoskopu za pomocą kodów kreskowych 
- obsługa różnych typów (producentów) endoskopów 
- ładowana od góry ( lepsza ergonometria) 
-komora mycia wykonana z kwasoodpornego tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków 
myjących i dezynfekujących używanych w myjni 
- zasilanie wodą z instalacji szpitalnej bez konieczności stasowania zewnętrznego uzdatniacza wody 



 

Strona 5 z 50 

 

- dezynfekcję bez konieczności podgrzewania płynu czyli w temperaturze pokojowej ok. 22 stopni C 
- awaryjne otwieranie pokrywy myjni w przypadku awarii zasilania 
-sygnał akustyczny końca procesu 
-urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
33. Dotyczy pkt. 112-149 MYJNIA –Dezynfektor na dwa endoskopy 

 Czy Zamawiający będzie wymagał by dostarczona myjnia wyposażona była w:  
- dwie niezależne komory mycia, każda komora na jeden endoskop. Ułożenie naturalne endoskopu 
powoduje jego bezbłędne i całkowite zanurzenie a tym samym dezynfekcję na całej powierzchni. 
Działanie asynchroniczne dają większe możliwości wykorzystania urządzenia 
-ciągłą kontrolę poziomów środków myjących, dezynfekujących oraz poziomu wody w komorze myjącej 
- by aparat znajdujący się w myjni był zgodnie ze specyfikacją SWIZ pkt.19 i pkt. 46 „był w pełni 
zanurzony, niewymagający nakładek uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu 
poprzez przypadkowe zalanie ‘’  
– możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów min. dwóch 
- czas mycia i dezynfekcji programowalny 
- gwarancję min. 24 miesiące 
-  by Dostawca udostępniał urządzenie zastępcze na czas naprawy w okresie gwarancji 
-  bezpłatne przeglądy okresowe raz w roku i na koniec gwarancji 
- by Dostawca jasno określił koszty przeglądu okresowego (rocznego) po okresie gwarancji; oraz 
określić koszt dojazdu ekipy serwisowej 
-  by Dostawca bezpłatnie dostarczył na swój koszt przyłącza do oferowanych endoskopów? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
34. Dotyczy pkt. 147 MYJNIA –Dezynfektor na dwa endoskopy 

Czy Zamawiający dopuści inne wymiary myjki, bowiem podane wymiary są typowe tylko dla jednego 
producenta? Zawęża to możliwość wyboru oferenta. 
Odp. Brak podania w pytaniu wymiarów uniemożliwia udzielenie odpowiedzi. Odpowiedź na pytanie 
70 zawiera informacje dotyczące dopuszczanych wymiarów myjki. 

 
35. Dotyczy pkt. 150-169 Zewnętrzny uzdatniacz wody – 1 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię w której nie jest potrzebny zewnętrzny uzdatniacz wody? 
Nowoczesne myjnie nie potrzebują tego rodzaju urządzeń peryferyjnych.  
W ramach zaś tego proponujemy instalację zewnętrznego filtru bakteriologicznego o gradacji 0,2um. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

36. Dotyczy pkt. 5 Wideogastroskop - 1 szt 
Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop o grubości końcówki sondy aparatu max 9,3 mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
37. Dotyczy  pkt. 18 i 45 Wideogastroskop - 1 szt 

Czy Zamawiający dopuści inny sposób raportujący tj poprzez kody kreskowe lub chip RFID? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
38. Dotyczy pkt. 27 Wideogastroskop - 1 szt 

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów w punktach: 8,21,23,34,49,51? 
Wymienione parametry są charakterystyczne i typowe tylko dla jednego producenta i uniemożliwiają 
wyłonienie najlepszej oferty. 
Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z pominięciem wymagań określonych w pkt. 
8,21,23,34,49,51. 
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39. Dotyczy pkt. 15 Wideogastroskop - 1 szt 
Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat o długości sondy roboczej 1100mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

40. Dotyczy pkt. 16 Wideogastroskop - 1 szt 
Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat o długości całkowitej 1400mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
41. Dotyczy Wideogastroskop - 1 szt 

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów w punktach 17 i 44. 
Najnowocześniejsze endoskopy mają inne rozwiązania technologiczne i nie potrzebują „koszulek 
zapobiegających”. 
Odp. Zgodnie z SIWZ lub inne równoważne rozwiązanie zabezpieczające przed załamywaniem się 
endoskopu. 

 
42. Dotyczy pkt. 30 i 31 i 32 Wideokolonoskop -1 szt 

Czy Zamawiający będzie oczekiwał znacznie lepszych parametrów odnoście grubości sondy czyli 
12,0mm; grubości końcówki sondy czyli 12,0 mm; oraz średnicy kanału roboczego min. 3,8 mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wideokolonoskop o powyższych parametrach. 

 
43. Dotyczy pkt. 39 Wideokolonoskop -1 szt 

Czy Zamawiający będzie wymagał by dostarczony wideokolonoskop posiadał lepsze parametry tj. pole 
widzenia min. 170 stopni? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.  

 
44. Dotyczy pkt. 41 i 42 Wideokolonoskop -1 szt 

Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat o lepszych parametrach tj. długości sondy roboczej 1690mm 
i długości całkowitej 2010mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
45. Dotyczy pkt. 43 Wideokolonoskop -1 szt 

Czy Zamawiający będzie wymagał by dostarczony wideokolonoskop posiadał funkcję manualnie 
regulowanej sztywności sondy wziernikowej pokrętłem na rękojeści endoskopu, a nie jedynie jej 
możliwość w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych i terapeutycznych? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
46. Dotyczy pkt. 203 pakiet/część nr 3 – Zestaw endoskopowy - 1 zestaw, sztuk 1. 

Czy Zamawiający będzie wymagał by dostarczony sprzęt posiadał gwarancję min. 24 miesiące od jego 
uruchomienia? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

47. Dotyczy pkt. 201 pakiet/część nr 3 – Zestaw endoskopowy - 1 zestaw, sztuk 1. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń wyprodukowanych w latach 2019/2020?  
W pierwszym kwartale 2020 roku producent przekazuje do dostawy i montażu sprzęt wyprodukowany 
z końcem 2019 roku lub z początku 2020 roku. Jest to towar fabrycznie nowy, nie-demonstracyjny.  
Odp. Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 3 zaoferowanie urządzeń fabrycznie nowych i spełniają-
cych pozostałe warunki SIWZ dotyczące nowości urządzeń, wyprodukowanych w latach 2019/2020. 
 

48. Dotyczy pkt. 14 (pakiet/część nr 1) Respirator, sztuk 3.  
Czy Zamawiający dopuści automatyczny adaptacyjny tryb wentylacji ASV w zamkniętej pętli 
oddechowej dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo z wykorzystaniem pomiaru mechaniki 
w standardzie?  
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
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49. Dotyczy pkt. 18 (pakiet/część nr 1) Respirator, sztuk 3.  
Czy Zamawiający dopuści zakres średnicy rurek 3-10 mm i zakres kompensacji 10-100% ?  
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
50. Dotyczy pkt. 20 (pakiet/część nr 1) Respirator, sztuk 3.  

Czy Zamawiający dopuści automatyczne westchnienia co 50 oddechów o objętości 50% większej niż 
zwykły oddech w VCV, a w PCV z ciśnieniem większym o 10 cm H2O?  
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

51. Dotyczy pkt. 24 (pakiet/część nr 1) Respirator, sztuk 3.  
Czy Zamawiający dopuści zakres 5-100 cm H2O?  
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

52. Dotyczy pkt. 47 (pakiet/część nr 1) Respirator, sztuk 3.  
Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie zastawki dzięki wyprofilowaniu obudowy?  
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

53. Dotyczy pkt. 48 (pakiet/część nr 1) Respirator, sztuk 3.  
Czy Zamawiający dopuści zamiast kalkulacji współczynnika Vds/Vte, pomiar AutoPEEP co jest 
wystarczające żeby stwierdzić niewłaściwe opróżnianie pęcherzyków płuc?  
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

54. Dotyczy pkt. 49 (pakiet/część nr 1) Respirator, sztuk 3.  
Czy Zamawiający dopuści ręczny manewr rekrutacji?  
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
55. Dotyczy pkt. 51 (pakiet/część nr 1) Respirator, sztuk 3.  

Czy Zamawiający dopuści trendy 4 dniowe?  
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

56. Dotyczy pkt. 56 (pakiet/część nr 1) Respirator, sztuk 3.  
Czy zamawiający będzie wymagał/ dopuści respirator wyposażony w bezgłośną turbinę z bezterminową 
gwarancją, zamiast kompresora?  
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie respiratora wyposażonego w bezgłośną turbinę z 
bezterminową gwarancją, zamiast kompresora. 
 

57. Dotyczy pkt. 72 (pakiet/część nr 1) Respirator, sztuk 3.  
Czy Zamawiający dopuści respirator gdzie menu trybów jest intuicyjne i maksymalnie uproszczone, a 
alarmy są ustawiane automatycznie do zmierzonych parametrów po naciśnięciu jednego przycisku?  
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
58. Dotyczy pkt. 15 (pakiet/część nr 1) Respirator, sztuk 3.  

Wentylacja NIV stosowana jest przy oddechach tylko spontanicznych, nie nadaje się do oddechów 
wymuszonych. Czy Zamawiający dopuści taki respirator? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

59. Dotyczy (pakiet/część nr 1) wózek zabiegowy, sztuk 19.  
Czy Zamawiający  dopuści wózek zabiegowy, który posiada  kosz na odpadki, kolanowy o pojemności 18 
litrów? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

60. Dotyczy (pakiet/część nr 1) Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, sztuk 3. 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach 500 mm szer. 500 mm gł. 1450 mm wys. Zastosowane 
wymiary pozwalają na bezproblemowe i ergonomiczne umieszczenie urządzenia w pomieszczeniach 
wszelkiego rodzaju. Zarazem są to wymiary jedynie nieznacznie odbiegające od wymagań 
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Zamawiającego. Sprowadzanie wymiaru do marginesu wielkości rzędu 2 cm jest nieuzasadnione wobec 
stosunkowo dużych urządzeń, jakimi są myjnie dezynfektory i może wskazywać na preferowanie 
asortymentu określonego producenta. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

61. Dotyczy (pakiet/część nr 1) Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, sztuk 3. 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w komorę z łączeniami laserowymi. Rozwiązanie 
takie jest równoważne z komorą głęboko tłoczoną, dodatkowo posiada dożywotnią gwarancję na 
komorę, czego nie zapewniają producenci komór głęboko tłoczonych. Łączenia te są wykonane z 
niezwykłą precyzją i nie stwarzają ryzyka osadzania się w nich mikroorganizmów (nie zawierają 
zagłębień). Nie są nam także znane żadne badania, które wskazywałyby na gromadzenie się bakterii w 
takich komorach. Ponadto, łączenia te są niezwykle wytrzymałe i nie obniżają parametrów fizycznych i 
wytrzymałościowych – ciśnienie i temperatura panująca w komorze są kilkunastokrotnie niższe niż 
minimalnie konieczne, by w jakikolwiek sposób oddziałać na tak łączoną stal nierdzewną. W razie 
odmowy, prosimy o uzasadnienie takiej decyzji. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

62. Dotyczy (pakiet/część nr 1) Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, sztuk 3. 
Prosimy od dopuszczenie myjni dezynfektora o innym układzie dysz, gwarantujących w pełni skuteczne 
mycie, w tym basenów z uchwytem – 10 dysz w tym 5 dysz obrotowych, w tym wysoko wydajne ramię 
obrotowe. O skuteczności mycia i dezynfekcji decydujące są: a) parametr A0, opisujący poziom 
dezynfekcji b) realizacja odpowiednich norm (ISO 15883-1, 15883-3). Co więcej, myjnia osiąga 
parametry znacznie przewyższające te minima (A0 do wartości 3000) oraz posiada badania 
potwierdzające skuteczność zwalczania nawet wyjątkowo odpornych mikroorganizmów, takich jak 
clostridium difficile, przy standardowym trybie pracy. Skoro myjnia spełnia zasadne normy, to ilość dysz 
jest parametrem arbitralnym i nie ma znaczenia dla skuteczności jej pracy, zwłaszcza że jakość mycia 
zależna jest także od rozmieszczenia dysz i ich ruchomości (ramiona, dysze obrotowe etc.) W wypadku 
odmowy dopuszczenia takiego urządzenia, prosimy o uzasadnienie  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

63. Dotyczy (pakiet/część nr 1) Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, sztuk 3. 
Prosimy o dopuszczenie myjni o mocy elementów grzejnych 3 kW. Rozwiązanie takie jest 
efektywniejsze i zużywa mniej prądu na cykl co przekłada się na oszczędności dla placówki. Co więcej, 
dla Zamawiającego o skuteczności dezynfekcji decydujące są: a) parametr A0, opisujący poziom 
dezynfekcji b) realizacja odpowiednich norm (ISO 15883-1, 15883-3). Same w sobie, moc grzałki lub 
elementów grzewczych nie przesądzają o wydajności pracy myjni-dezynfektora. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

64. Dotyczy (pakiet/część nr 1) Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym zamontowana jest jedna pompa dozująca środek 
zmiękczająco-płuczący (odkamieniacz)? Według naszej wiedzy i doświadczenia urządzenie z dwoma 
pompami generuje dodatkowe koszty dla jednostki, a nie przyczynia się to do uzyskania lepszego efektu 
mycia i dezynfekcji utensyliów. Zarazem stosowanie odpowiedniego środka wydłuża żywotność 
urządzenia nawet przy twardej wodzie, co znajduje potwierdzenie w gwarancji, którą objęte jest 
urządzenie. Jeżeli Zamawiający uważa takie rozwiązanie za niewystarczające, prosimy o dopuszczenie 
urządzenia o dodatkowym, mechanicznym filtrze zmiękczającym wodę.     
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

65. Dotyczy (pakiet/część nr 1) Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, sztuk 3. 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia informującego o błędach jedynie wizualnie. W wypadku 
wystąpienia błędu, myjnia samoczynnie przerwie pracę, stad też nie jest konieczna natychmiastowa 
reakcja użytkownika. Dzięki temu urządzenie nie jest narażone na usterkę wskutek braku reakcji osoby 
obsługującej je.   
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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66. Dotyczy (pakiet/część nr 1) Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści wysoko wydajną pompę o mocy 370 W, co przekłada się niższy pobór prądu, 
przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów myjących? Zarazem jest to jedynie nieznaczna różnica w 
stosunku do wymaganej wartości. W razie odmowy, prosimy o uzasadnienie. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

67. Dotyczy (pakiet/część nr 1) Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, sztuk 3. 
Wnosimy o odstąpienie od wymogu stosowania pompy o przepustowości 200 l / min. Proponowane 
przez nas rozwiązanie efektywniej wykorzystuje wodę. Za sprawą wysoko wydajnych, obrotowych dysz i 
ramion myjących dokonuje się precyzyjne mycie powierzchni, nie wymagające tak dużej podaży wody 
ani energii. Jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne, a zatem korzystniejsze dla Zamawiającego. W 
razie odmowy, prosimy o uzasadnienie.  
Odp. Zgodnie z SIWZ. Oferent w swoim pytaniu nie podaje jaką wydajność ma pompa w urządzeniu, 
które chciałby zaoferować. Wydajność pompy obiegowej jest jednym z najważniejszych kryteriów,  
mających wpływ na jakość i czas procesu mycia i dezynfekcji. Podaną przez Zamawiającego w SIWZ 
wartość spełnia wielu producentów myjni-dezynfektorów.. 
 

68. Dotyczy (pakiet/część nr 1) Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, sztuk 3. 
 Czy Zamawiający dopuści urządzenie o powszechniejszym zasilaniu 230V, które jest mniej obciążające 
dla instalacji elektrycznej szpitala? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

69. Dotyczy pkt. 74 pakiet/część nr 3 – Zestaw endoskopowy - 1 zestaw, sztuk 1. 
Czy Zamawiający życzy sobie by dostarczony procesor obrazu posiadał jeszcze funkcję zapisów na 
swoim wewnętrznym dysku - zrobionych zdjęć? 
Parametr ten pozwoli na bezpieczną pracę zestawu endoskopowego np. na bloku operacyjnych i pełną 
dokumentację medyczną z przeprowadzonych zabiegów. 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 

 
70. Dotyczy pkt. 147 pakiet/część nr 3 – Zestaw endoskopowy - 1 zestaw, sztuk 1. 

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wymiarach szerokość x  głębokość x  wysokość: 900 x 750 x 
1200 mm  ( 90 x 75 x 120 cm) ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
71. Dotyczy pkt. 1-207 pakiet/część nr 3 – Zestaw endoskopowy - 1 zestaw, sztuk 1. 

Czy Zamawiający życzy sobie by wraz z oferowanym wyspecyfikowanym sprzętem dostarczony był 
także:  

a) ssak – przystosowany do pracy ciągłej 24godz/ dobę; z maksymalną wydajnością pracy w 
granicach 30 l/min do 33 l/min; podciśnienie max. nie mniejsze niż 90 Pa; pompa 
niskoobrotowa tłokowa, bezolejowa, nie wymagająca konserwacji; cicha praca do 37 dB; 
wielostopniowe zabezpieczenie przez przelaniem pompy; uchwyt do zamocowania zbiornika; 
zbiornik 2 litrowy wielorazowy  z tworzywa z możliwością sterylizacji  w temperaturze do 134 
stopni C; z drenem  do pacjenta z filtrem antybakteryjnym 

b) Insuflator CO2 z wyposażeniem: butelka na wodę do insuflatora; zawór do  endoskopów; 
przewód łączący insuflator z butelką; wąż wysokociśnieniowy do butli CO2; butla CO2; z 3 
stopniowym natężeniem przepływu insuflacji; sterowanym poprzez zawór woda-powietrze w 
rękojeści endoskopu 

c) Pompa insuflacyjna z wyposażeniem: płynna regulacja przepływu, sterowana włącznikiem 
nożnym, z możliwością podgrzania wody do insuflacji temperatura 37 stopni + /- 3 

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zestawu 
endoskopowego: ssaka medycznego, endoskopowego, kompletnego i dedykowanego do 
oferowanych endoskopów; pompy płuczącej do kanału płuczącego, kompletnej do prawidłowej 
pracy, dedykowanej do oferowanych endoskopów; insuflatora CO2 dedykowanego i kompletnego do 
oferowanych endoskopów (kompletnego z zaworami, reduktorem, ustawialnego na oferowanym 
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wózku endoskopowym). 
 

72. Dotyczy pkt. 116 pakiet/część nr 2 - Zestaw laparoskopowy FULL HD do laparoskopii - 1 zestaw, sztuk 1. 
Czy Zamawiający dysponuje licencjami do podłączenia dodatkowych urządzeń do systemów RIS/PACS  
i przeznaczy je do podłączenia urządzenia z niniejszego postępowania, czy w ofercie ze sprzętem należy 
dodatkowo uwzględnić koszt takich licencji?  
Odp. W ofercie ze sprzętem należy dodatkowo uwzględnić koszt takich licencji. 
 
Prosimy o podanie producentów systemów oraz firm odpowiadających za zarządzanie nimi. Jest to 
niezbędne do skalkulowania oferty. 
Odp. Zgodnie z SIWZ należy podłączyć dostarczany sprzęt do systemu RIS/PACS Zamawiającego. 
Zamawiający informuje, że Dostawcą systemów RIS/PACS w SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, jest 
firma Gabos Software Sp. z o. o., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice. 
 
Dodatkowo, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli systemy RIS/PACS, czy nastąpiła 
omyłka pisarska i chodziło o systemy HIS/PACS? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

73. Dotyczy pkt. 116 pakiet/część nr 2 - Zestaw laparoskopowy FULL HD do laparoskopii - 1 zestaw, sztuk 1. 
Prosimy o wyjaśnienie jaki jest zakres funkcjonalny integracji z systemami szpitalnymi wymagany w 
postępowaniu? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. Integracja z systemem RIS/PACS Zamawiającego – przesyłanie obrazów i video. 
dostawca jest zobowiązany do skonfigurowania, przetestowania i przystosowania aparatu tak, aby 
współpracował z siecią szpitalną i tym samym zapewni przepływ badań, w tym obrazów, oraz 
współpracę z worklistą w ramach posiadanego przez szpital oprogramowania obsługującego 
RIS/PACS. 
 

74. Dotyczy pkt. 118 pakiet/część nr 2 - Zestaw laparoskopowy FULL HD do laparoskopii - 1 zestaw, sztuk 1. 
Czy stacja uzdatniania wody będzie podłączona wyłącznie pod myjnię? Jeśli nie to bardzo proszę o 
informację, jaka ilość wody RO na godzinę będzie potrzebna? 
Odp. Ilość wody potrzebna na godzinę: minimum 22 dm3. 
 

75. Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie wózka aparaturowego spełniającego opisane wymagania 
(pozycja 55-58) będącego wyrobem modułowym, składającym się modułu głównego wózka, który 
podlega Dyrektywie Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych i jest 
wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 
10.107.679) oraz modułów wyposażenia wózka nie podlegających Dyrektywie Rady 93/42/EWG, a 
także ustawie o wyrobach medycznych, zatem nie ma wymogu posiadania deklaracji zgodności oraz 
oznakowania znakiem zgodności CE? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

76. Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie wózka do mycia narzędzi, stacji uzdatniania wody z 
wyposażeniem i drukarką, spełniających opisane wymagania (pozycja 118) niepodlegających 
Dyrektywie Rady 93/42/EWG, a także ustawie o wyrobach medycznych, zatem nie ma wymogu 
posiadania deklaracji zgodności oraz oznakowania znakiem zgodności CE? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

77. Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia w zakresie Części nr 2 z 
terminem dostawy do 10 tygodni od dnia zwarcia umowy?  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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78. Dotyczy pakietu 3 - SIWZ oraz projekt umowy par. 1 ust. 9 
Prosimy o dopuszczenie sprzętu nie starszego niż z 2019 roku. Ze względu na skomplikowany czas 
produkcji rok 2020 jest nie osiągalny dla większości urządzeń. 
Jednocześnie informujemy, że nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest 
niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji. 
Odp. Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 3 zaoferowanie urządzeń fabrycznie nowych i 
spełniających pozostałe warunki SIWZ dotyczące nowości urządzeń, wyprodukowanych w latach 
2019/2020. 

 
79. Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet 3, Lp. 206 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty bez integracji oferowanych urządzeń do systemów 
informatycznych RIS/PACS? Urządzenia opisane przez zamawiającego w Pakiecie 3 nie da się podłączyć 
do RIS/PACS np. myjni-dezynfektor, diatermia, wózek endoskopowy, monitor, zmiękczacz wody. 
Również gastroskop i kolonoskop nie mogą połączyć się bezpośrednio z RIS/PACS, do tego celu 
wymagany jest pośredni system dokumentacji badań, który stanowi interfejs komunikacyjny pomiędzy 
RIS/PACS a gastroskopem i kolonoskopem. System dokumentacji badań nie jest ujęty w przedmiocie 
zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się rozszerzyć pakiet 3 o system dokumentacji 
badań i podtrzymać wymóg integracji, spowoduje to znaczne zwiększenie kosztów całkowitej oferty 
ponieważ integracja wymaga dostawy specjalnej licencji DICOM/HL7 ze strony dostawcy zestawu 
endoskopowego jak również ze strony szpitalnego dostawy systemu PACS oraz RIS. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. W pakiecie 3, pkt. 206 stwierdzenie „oferowanych urządzeń” dotyczy tych ele-
mentów zestawu endoskopowego, których funkcjonalność polega na współpracy z systemem 
RIS/PACS Zamawiającego Dostawca jest zobowiązany do skonfigurowania, przetestowania i przystoso-
wania aparatu tak, aby współpracował z siecią szpitalną i tym samym zapewni przepływ badań, w tym 
obrazów oraz współpracę z worklistą w ramach posiadanego przez szpital oprogramowania obsługują-
cego RIS/PACS. 
Zamawiający informuje, że Dostawcą systemów RIS/PACS w SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, jest 
firma Gabos Software Sp. z o. o., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice. 
 

80. Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ, Pakiet 3, Lp. 141 
Ze względu na wymaganie zapewnienia dużej ilości płynów, prosimy o możliwość sukcesywnych dostaw 
płynów w okresie eksploatacji myjni zgodnie z sukcesywnymi zamówieniami użytkownika.  
Odp. Zamawiający dopuszcza sukcesywną dostawę płynów w okresie eksploatacji myjni. 
 

81. Dotyczy pakietu 3 - SIWZ oraz projekt umowy par. 1 ust. 9 
Czy Zamawiający dopuści wyposażenie (np. zewnętrzny uzdatniacz wody, system dokumentacji procesu 
mycia i dezynfekcji, butla), które nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych i posiadają stawkę inną niż sprzęt medyczny, tj. VAT 23%? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

82. Dotyczy pakietu 3, SIWZ pkt. 3.13 oraz projekt umowy par. 5 ust. 18 
Czy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Zamawiający wyrazi zgodę 
na wydłużenie terminu naprawy do 12 dni roboczych? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

83. Dotyczy pakietu 3, SIWZ pkt. 3.13 oraz projekt umowy par. 5 ust. 18 oraz par. 6 ust. 2 
Czy w przypadku, gdy termin naprawy wydłuży się ponad wymagany, Zamawiający wyrazi zgodę na 
dostarczenie sprzętu zastępczego (o takich samych lub lepszych parametrach) i tym samym odstąpi od 
naliczania kar umownych? 
Odp. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu zastępczego (o takich samych lub 
lepszych parametrach) i tym samym odstąpi od naliczania kar umownych z powodu przedłużenia 
terminu naprawy. 
 

84. Dotyczy pakietu 3 oraz projekt umowy par. 5 ust. 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 
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W przypadku, gdy nastąpiła trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego elementu urządzenia, 
Wykonawca ma obowiązek wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W przypadku uchylania się 
Wykonawcy od realizacji tego obowiązku, Zamawiający może zlecić wymianę innemu podmiotowi, na 
koszt i ryzyko Wykonawcy.  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

85. Dotyczy projektu umowy par. 5 ust. 4 pkt. 2 
W nawiązaniu do zapisów Kodeksu Cywilnego art. 577, 578, 580 zwracamy się o wykreślenie zapisu par. 
5 ust. 4 pkt. 2, ponieważ „utracone korzyści” nie mogą stanowić elementu gwarancji (to przedmiot 
osobnego powództwa, gdzie zostanie przeprowadzone m.in. postępowanie określające wysokość 
utraconych korzyści). 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

86. Dotyczy projektu umowy par. 6 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 100 zł? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.          
        

87. Dotyczy poz. 2 Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompy infuzyjne jednostrzykawkowa w liczbie 38 sztuk, 
typu Perfusor Compact Plus renomowanego producenta firmy BBraun ? 
Pompy te maja możliwość łączenia w zestaw składający się z dwóch niezależnie działających pomp 
dając możliwość podawania leku z jednej strzykawki, bez użycia drugiej strzykawki podobnie jak pompa 
dwustrzykawkowa. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.  
     

88. Dotyczy poz. 4 Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompy infuzyjne jednostrzykawkowe typu Perfusor 
Compact Plus renomowanego producenta firmy BBraun wyposażone w klawiaturę symboliczną do 
wprowadzania wartości parametrów infuzji ?  
Klawiatura taka pozwala na równie dokładne i bezpieczne jak klawiatura alfanumeryczna 
wprowadzanie parametrów infuzji. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
89. Dotyczy poz. 9 Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompy infuzyjne  jednostrzykawkowe typu Perfusor 
Compact Plus renomowanego producenta firmy BBraun , w których zakres prędkości infuzji co 0,01 
ml/h ml dla strzykawek 50/60 ml wynosi 0,01 do 1800 ml/h ? 
Zakres do 1800 ml/h wpełni zabezpiecza  podaż podczas  większości terapi na oddziałach szpitalnych. 
Zachowuje przy tym pełną dokładność i  bezpieczenstwo podazy. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 

90. Dotyczy poz. 13 Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompy infuzyjne  jednostrzykawkowe typu Perfusor 
Compact Plus renomowanego producenta firmy BBraun, w których regulowana szybkość dozowania 
dawki uderzeniowej BOLUS programowana co 0,01 ml/h dla strzykawek 50/60 ml wynosi od 0,01 do 
1800 ml/godz ? 
Zakres BOLUSA do 1800 ml/h pozwala  na bardzo precyzyjne wyregulowanie szybkości dozowania 
dawki bolusa co wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwu pacjenta podczas infuzji 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
           

91. Dotyczy poz. „Rejestr zdarzeń (minimum) 2000”, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, 
sztuk 19. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowana pompy infuzyjne jednostrzykawkowe typu Perfusor Compact 
Plus renomowanego producenta firmy BBraun  z rejestrem zdarzeń obejmującym 1000 wpisów z datą i 
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godziną zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym ? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
92. Dotyczy poz. 35, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowana pompy infuzyjne jednostrzykawkowe typu Perfusor Compact 
Plus renomowanego producenta firmy BBraun z portem IrDA do komunikacji? 
Wyżej wymieniona pompa strzykawkowa umieszczona w stacji dokującej ma możliwość włączenia w 
siec  LAN przez RS 232  oraz Wi-Fi ( RJ 232) 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
93. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, 3 szt. 

Czy Zamawiający dopuści wózek, którego konstrukcja (szkielet) wykonany jest z anodowanego 
aluminium, boki i tył wózka wykonane są z tworzywa sztucznego; blat, szuflady oraz odbój wokół 
podstawy wózka wykonane są z tworzywa ABS? 
Odp. Zamawiający dopuszcza  

94. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, 3 szt. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka na ramie stalowej, którego dół zabezpieczony jest 
odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

95. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, 3 szt. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka (bez akcesoriów), którego wymiary jedynie nieznacznie 
odbiegają od wymaganych: 
- szerokość 662 mm 
- głębokość 594 mm 
- wysokość(bez akcesoriów) 1050 mm 
Odp. Zamawiający dopuszcza  
      

96. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, 3 szt. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego uniesione trzy brzegi blatu z ABS (w kolorze 
szarym), stanowią jednocześnie zintegrowane, ergonomiczne wyprofilowane uchwyty do wygodnego 
prowadzenia wózka. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

97. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, 3 szt. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego półka wysuwana z pod blatu wózka ma 
całkowite wymiary wynoszące 41x42 cm (z powierzchnią użytkową 36x39 mm). 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

98. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, 3 szt. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego wymiary szuflad jedynie nieznacznie odbiegają 
od wymaganych: 
- 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm (wyposażone w system plastikowych przegródek) 
- 1 szufladę o wysokości frontu 236 mm 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

99. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wózek, którego boki i tył wózka są lakierowane proszkowo, a dla szuflad 
możliwe jest oznaczenie kolorem (9 kolorów) w postaci tworzywowej nakładki? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

100. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, 3 szt. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, który zamiast uchwytu na butlę do tlenu posiada z tyłu 
specjalną wyprofilowaną przestrzeń z przeznaczeniem na butlę tlenową (o poj. od 3 do 7 litrów) z 
pasem zabezpieczającym. Dodatkowo oferowany wózek posiada (w standardzie) również z tyłu wózka 
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przestrzeń z przeznaczeniem na cewniki. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

101. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, 3 szt. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z półką pod defibrylator, obrotowa o 360o, o 
regulowanych wymiarach w zakresie 360 - 440 x 280 mm, z pasami zabezpieczającymi defibrylator 
przed upadkiem. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

102. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wózek, z którego lewej strony znajdują się 2 uchylne boczne pojemniki (np. 
na dokumenty) oraz umieszczoną pod nimi półkę z regulacją głębokości (np. z przeznaczeniem na 
ssak)? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

103. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z funkcją Real CPR Help®- funkcja ta 
podczas monitorowania RKO dokonuje pomiarów częstości i głębokości ucisków klatki piersiowej, 
posiada metronom i wskaźnik oceny przepływu i stoper. Wyświetla informacje zwrotne osobie 
prowadzącej reanimację w oknie CPR Dashboard na ekranie defibrylatora zgodnie z wytycznymi 
AHA/ERC? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

104. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z zakresem wyboru energii 1-200J, 
umożliwiającym niskoenergetyczną i skuteczną defibrylację pacjentów w zakresie impedancji 15-
300ohm? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

105. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z zakresem wyboru energii w trybie 
AED 150-200J ( dla dorosłych) oraz 50-85 dla dzieci i niemowląt? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

106. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator posiadający 19 stopni dostępności 
energii zewnętrznej? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

107. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z czasem ładowania do energii 200 
wynoszącym maksymalnie 7s? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

108. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z łyżkami, baterią i kablami o wadze 
6,9 kg? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

109. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w codzienny, automatyczny test bez udziału 
użytkownika oraz możliwość wykonania testu manualnego z wydrukiem? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

110. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, 3 szt. 
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Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z zakresem wzmocnienia 0,5 – 3,0 
Mv wybieranego na płycie czołowej aparatu? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

111. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, 3 szt. 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z natężeniem prądu stymulacji w 
zakresie 0- 140 mA? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

112. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, 3 szt. 
Z związku z wymogiem dostarczenia czujnika pediatrycznego prosimy o informację czy Zamawiający 
oczekuje defibrylatora z funkcją algorytmu pediatrycznego (dla dzieci poniżej 8 roku życia lub wadze 25 
kg)? Oznacza to, że algorytm ten analizuje arytmie i prawidłowo zleca wykonanie lub niewykonanie 
defibrylacji (np. SVT nie jest rytmem defibrylowalnym u dzieci, ale podlega defibrylacji u dorosłych). Po 
podłączeniu elektrod pediatrycznych ten tryb redukuje również wartość energii defibrylacji do 
50/70/85J. Wartość energii jest prekonfigurowalna i może być obniżona nawet do 1J. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

113. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek zabiegowy, 19 szt. 
Czy Zamawiający dopuści wózek o lekkiej i wytrzymałej konstrukcji, którego narożniki wykonane są z 
wytłaczanego anodowanego aluminium, a ściany boczne i tył wózka są o wzmocnionej konstrukcji 3 
warstwowej wykonane z aluminium-polietylen-aluminium, z szufladami z natryskowo formowanego 
tworzywa ABS, gdzie boki i tył wózka są lakierowane proszkowo? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

114. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek zabiegowy, 19 szt. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka na ramie stalowej, którego dół zabezpieczony jest 
odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

115. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek zabiegowy, 19 szt. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego wymiary jedynie nieznacznie odbiegają od 
wymaganych: 
- szerokość 662 mm 
- głębokość 594 mm 
- wysokość(bez akcesoriów) 1015 mm 
Odp. Zamawiający dopuszcza  
 

116. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek zabiegowy, 19 szt. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego uniesione trzy brzegi blatu z ABS (w kolorze 
szarym), stanowią jednocześnie zintegrowane, ergonomiczne wyprofilowane uchwyty do wygodnego 
prowadzenia wózka. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

117. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek zabiegowy, 19 szt. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego półka wysuwana z pod blatu wózka ma 
całkowite wymiary wynoszące 41x42 cm (z powierzchnią użytkową 36x39 mm). 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

118. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek zabiegowy, 19 szt. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego wymiary szuflad jedynie nieznacznie odbiegają 
od wymaganych: 
- 3 szuflady o wysokości frontu 156 mm (wyposażone w system plastikowych przegródek) 
- 1 szufladę o wysokości frontu 236 mm 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
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119. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek zabiegowy, 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści wózek, którego boki i tył wózka są lakierowane proszkowo, a dla szuflad 
możliwe jest oznaczenie kolorem (9 kolorów) w postaci tworzywowej nakładki? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

120. Dotyczy SIWZ oraz projektu umowy 
Prosimy Zmawiającego o skrócenie minimalnego terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty 
dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest 
stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz 
projekcie umowy. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

121. Dotyczy SIWZ oraz projektu umowy 
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z Część 1 do osobnej części postępowania poz. Wózek 
reanimacyjny, 3 szt. Wydzielenie wózka, jako osobnej grupy produktowej, umożliwi złożenie oferty 
większej ilości Wykonawcom, a tym samym pozwoli uzyskać Zamawiającemu większą ilość 
konkurencyjnych ofert. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

122. Dotyczy SIWZ oraz projektu umowy 
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z Część 1 do osobnej części postępowania poz. Wózek zabiegowy, 
19 szt. Wydzielenie wózka, jako osobnej grupy produktowej, umożliwi złożenie oferty większej ilości 
Wykonawcom, a tym samym pozwoli uzyskać Zamawiającemu większą ilość konkurencyjnych ofert. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

123. Dotyczy SIWZ oraz projektu umowy 
Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu szkolenia personelu oraz instalacji dla poz. Wózek 
reanimacyjny, 3 szt. i poz. Wózek zabiegowy, 19 szt. Oferowany wyrób (wózki) dostarczany jest de facto 
gotowy do użytku. Poza tym oferowane wózki są bardzo proste w obsłudze - wykwalifikowany personel 
medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze 
zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie 
niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom czy personelowi technicznemu. Ponad to ze sprzętu 
jakim są oferowane wózki nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być 
wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji 
powyższego wymogu dla oferowanych sprzętów przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny 
ofertowej. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 20 pakiet nr 1 oczekuje szkoleń dotyczących wyposażenia 
wózka reanimacyjnego – defibrylatora. 
 

124. Dotyczy SIWZ oraz projektu umowy 
Prosimy Zamawiającego o rezygnację z konieczności przeprowadzania przeglądów technicznych nie 
rzadziej niż co 12 miesięcy dla poz. Wózek reanimacyjny, 3 szt. i poz. Wózek zabiegowy, 19 szt. w 
okresie gwarancji, z uwagi na to, że producent oferowanych wózków nie wymaga takowych przeglądów 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

125. Dotyczy Lp. 5 Pakiet/cześć nr 1, Lampa diagnostyczno-zabiegowa LED jednoczaszowa, przejezdna, szt 3. 
Czy Zamawiającym dopuści do zaoferowania uchwyty w czaszy lampy tzw. „brudne” 2 uchwyty?  
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 
 

126. Dotyczy Lp. 9 Pakiet/cześć nr 1, Lampa diagnostyczno-zabiegowa LED jednoczaszowa, przejezdna, szt 3. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z czasza 40 cm średnicy? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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127. Dotyczy Lp. 11 Pakiet/cześć nr 1, Lampa diagnostyczno-zabiegowa LED jednoczaszowa, przejezdna, szt 3. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z manualną regulacją średnicy pola 11-33 cm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

128. Dotyczy Lp. 12 Pakiet/cześć nr 1, Lampa diagnostyczno-zabiegowa LED jednoczaszowa, przejezdna, szt 3. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze współczynnikiem Ra 94? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

129. Dotyczy Lp. 13 Pakiet/cześć nr 1, Lampa diagnostyczno-zabiegowa LED jednoczaszowa, przejezdna, szt 3. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z CRI 94? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

130. Dotyczy Lp. 14 Pakiet/cześć nr 1, Lampa diagnostyczno-zabiegowa LED jednoczaszowa, przejezdna, szt 3. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o temperaturze barwowej 4500 K i 5000 K? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

131. Dotyczy Lp. 24 Pakiet/cześć nr 1, Lampa diagnostyczno-zabiegowa LED jednoczaszowa, przejezdna, szt 3. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z oprawą klasy ochrony IP 20? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

132. Dotyczy Lp. 22 Pakiet/cześć nr 1, Lampa diagnostyczno-zabiegowa LED jednoczaszowa, przejezdna, szt 3. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o poborze mocy 47 W? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
         

133. Dotyczy pkt. 3 Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym podstawę stanowi pantograf, podpierający 
leże w 6 punktach, gwarantując stabilność leża? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

134. Dotyczy pkt. 5 Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi 
barierkami równej 990 mm, w którym wymiar leża to 885 x 2005 mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

135. Dotyczy pkt. 9 Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez elektrycznej regulacji segmentu podudzia, ale z 
regulacją ręczną za pomocą mechanizmu zapadkowego? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

136. Dotyczy pkt. 9 Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców 0°- 
72°, ale bez optycznego wskaźnika kata przechyłu? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

137. Dotyczy pkt. 10 Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 410 do 
840 mm? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

138. Dotyczy pkt. 11 Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością  
blokady funkcji przez personel medyczny ale niewyposażonym dodatkowo  w sygnalizację dźwiękową 
aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji leża? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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139. Dotyczy pkt. 12 Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko w którym panel sterujący wyposażony jest w 
pojedyncze zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych, z możliwością 
instalacji na szczycie łóżka ale bez możliwości chowania go pod leżem w półce do odkładania pościeli? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

140. Dotyczy pkt. 14 Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z leżem wypełnionym płytami z HPL, odejmowanymi 
za pomocą narzędzi, odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz 
działanie UV? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

141. Dotyczy pkt. 15 Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z akumulatorem wbudowanym w układ elektryczny 
podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania z ale bez sygnału dźwiękowego sygnalizującego 
wyczerpanie akumulatora? Oferowane łóżko posiada jedynie optyczny wskaźnik naładowania baterii. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.            
 

142. Dotyczy pkt. 16 Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z możliwością przedłużenia leża o 260 mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

143. Dotyczy pkt. 17 Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko  ze szczytami tworzywowymi, łatwo demontowalnymi, 
z możliwością wyboru kolorystycznej wstawki (6 kolorów), odpornymi na działanie wysokiej 
temperatury, uszkodzenia mechaniczne , chemiczne oraz promieniowanie UV? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

144. Dotyczy pkt. 18 Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko  z barierkami tworzywowymi na całej długości, 
wykonanymi w technologii rozdmuchu? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

145. Dotyczy pkt. 22 Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez elastycznych, tworzywowych uchwytów materaca? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

146. Dotyczy pkt. 23 Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym podstawa jezdna jest wyposażona w  koła o 
średnicy 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową, które  jednak nie są antystatyczne? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.            
 

147. Dotyczy pkt. 26 Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z 1 kolorem ramy, tj. białym RAL9002? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

148. Dotyczy pkt. 27 Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87: 
Prosimy o doprecyzowanie w jakich ilościach zamawiający wymaga materacy w pokrowcu, 
przeciwodleżynowych, pasywnych o grubości 12 cm a w jakich materacy przeciwodleżynowych 
prostokomorowych z pompą? 
Odp. Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga 87 sztuk materacy w pokrowcu, przeciwodleżynowych, 
pasywnych o grubości 12 cm oraz 87 sztuk materacy przeciwodleżynowych prostokomorowych z 
pompą. 
 

149. Dotyczy pkt. 27 Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87: 
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Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem przeciwodleżynowym prosto 
komorowym z pompą o następujących parametrach technicznych:  Komory z poliuretanu, 13 cm 
wysokości, wymiary dostosowane do leża łóżka, 16 wymiennych komór poprzecznych, 2 tryby (zmienny 
lub statyczny), obniżona sekcja pięt, materac kładziony na materacu szpitalnym, mocowany do niego za 
pomocą elastycznych pasków, CPR - zawór reanimacyjny, Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, 
paroprzepuszczalny,  wodoszczelny, wykonany z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem, zamykany 
na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95 st C i suszenia w suszarce oraz do 
dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o 
stężeniu do 1% w sytuacjach wymagających neutralizacji zanieczyszczeń z krwi,  o wysokim standardzie 
higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny 
pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie skuteczność terapeutyczna 150 kg, w 
profilaktyce i leczeniu odleżyn do II stopnia (w 4-stopniowej skali), zakres ciśnienia pompy min. od 20-
60 mmHg, pokrętło regulacji zakresu ciśnienia  regulacja 7 stopniowa, zgodnie ze wskazaniami na 
pompie, w zależności od wagi i pozycji pacjenta, wydajność 6 l/min., wymiary: 250 x 135 x 95 mm, 
ciężar pompy: 1,8 kg cykl 10 minutowy, cichy silnik ≤ 21 dbA, zaczep do zawieszenia na łóżku, alarm 
niskiego ciśnienia, kontrolka oznaczająca gotowość do użytku.  
 Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

150. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, sztuk 3. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie do postępowania urządzenie o wymiarach: szer. 50 cm, 
gł. 45 cm, wysokość 1775 cm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

151. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie równoważne wyposażone w system 12 dysz 
myjących o różnej intensywności : 1 dysza główna, rotacyjna sztorcowa, 4 dysze obrotowe, 7 dysz 
strumieniowych do naczyń (w tym do kaczek szpitalnych) bez ramion obrotowych? Uzasadnienie: 
Proponowane rozwiązanie jest równoważnym  do wymogu pierwotnego, a skuteczność działania 
urządzenia potwierdzona jest certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej na zgodność z EN ISO 
15883. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

152. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z jedną pompą środka myjąco okamieniającego co ułatwia jego 
stosowanie? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego, gdyż jest tańsze w eksploatacji i 
wystarczające dla zapewnienia skuteczności procesu mycia i dezynfekcji. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

153. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, sztuk 3. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjni, która posiada możliwość modyfikowania 
programów myjących z menu serwisowego, który trzeba uruchomić poprzez wciśnięcie guzika na płycie 
głównej? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

154. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, sztuk 3. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia, które nie posiada potwierdzenia 
skuteczności eliminacji Clostridium Difficile wystawione przez niezależną instytucję naukową natomiast 
istnieje możliwość modyfikacji wartości współczynnika A0 do poziomu 3000?  Taka wartość A0 jest 
wystarczająca do zapewnienia skuteczności procesu mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych oraz 
narzędzi chirurgicznych. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

155. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, sztuk 3. 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie urządzenia wyposażonego w uszczelkę labiryntową, która to 
jest najnowocześniejszym rozwiązaniem stosowanym w myjniach sanitarnych? Uszczelka taka 
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wykonana jest z stali kwasoodpornej, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i znacząco obniża koszt 
eksploatacji, gdyż nie zużywa się, przez co nie ma konieczności jej wymiany. Uszczelka labiryntowa 
zapewnia brak przecieków pary wodnej (całkowita paroszczelność) z urządzenia podczas procesu mycia, 
dezynfekcji termicznej oraz suszenia co jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

156. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, sztuk 3. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie płuczko-dezynfektorów w których odpływ 
kanalizacyjny ma średnicę 100 mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

157. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Parawan, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści trzy kolory zasłonki.  
Odp. Zamawiający dopuszcza trzy kolory zasłonki. 
 

158. Dotyczy pkt. 2, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Prosimy o zezwolenie na zaoferowanie zestawu 2 pomp strzykawkowych połączonych uchwytem. 
Pompy zasilane są wówczas jednym przewodem zasialającym. Takie rozwiązanie daje możliwość 
rozłączenia pomp i użytkowania w razie potrzeby jako 2, niezależne, w pełni funkcjonalne pompy 
strzykawkowe.  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

159.  Dotyczy pkt. 24, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Prosimy o zezwolenie na zaoferowanie pomp z opcją programowania przerwy w zakresie od 1 min do 
23 godz 59min 
 Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

160. Dotyczy pkt. 30, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Prosimy o odstąpienie od wymogu kompatybilności ze stacjami dokującymi MD. Są to stacje 
konkretnego producenta. W ofercie posiadamy stacje kompatybilne z oferowanymi pompami. 
Oferowane pompy posiadają możliwość montażu do stojaków, rur oraz szyn pionowych i poziomych. 
Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu kompatybilności ze stacjami dokującymi MD. 
 

161. Dotyczy pkt. 36, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Prosimy o dopuszczenie zestawu 2 pomp, w którym masa pojedynczej pompy wynosi 2,2 kg. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.            
 

162.  Dotyczy pkt. 42, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Prosimy o odstąpienie od wymogu serwisowania urządzeń przynajmniej raz w ciągu 12 miesięcy. 
Producent zaleca pierwszy przegląd urządzeń w terminie do 36 miesięcy od instalacji. Kolejne przeglądy 
co 24 miesiące. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

163. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Czy zamawiający wymaga, aby pompa wyposażona była w kolorowy ekran dotykowy usprawniający i 
przyspieszający obsługę pompy? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, aby pompa wyposażona była w kolorowy ekran dotykowy. 
 

164. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Czy zamawiający wymaga aby pompa posiadała możliwość współpracy ze strzykawkami o pojemności 
2ml? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, aby pompa posiadała możliwość współpracy ze strzykawkami o 
pojemności 2ml. 
 

165. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
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Czy zamawiający wymaga aby strzykawki mocowane były w pompie od czoła pompy? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, aby strzykawki mocowane były w pompie od czoła pompy. 
 

166. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Przedmiot: Respirator, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści respirator o poniższych parametrach: 
PARAMETRY TECHNICZNE 

 
LP parametry techniczne –warunki graniczne, konieczne. 

Parametr 
wymagany  

Parametr 
oferowany 

(opisać) 

1.  ogólne   

2.  przedmiot zamówienia  fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 TAK  

3.  przedmiot zamówienia dopuszczony do stosowania i obrotu w 
jednostkach służby zdrowia na terenie RP, w załączeniu stosowne 
certyfikaty 

TAK  

4.  materiały informacyjne ( w języku polskim) potwierdzające 
zgodność deklarowanych parametrów 

TAK  

5.  respirator stacjonarny na podstawie jezdnej wyposażony w 
niezależne źródło zasilania w powietrze 

TAK  

6.  respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego 
pochodzenia, dostosowany do wentylacji inwazyjnej jak i 
nieinwazyjnej. 

TAK  

7.  respirator dla dzieci, dorosłych i noworodków TAK  

8.  waga respiratora z akumulatorem oraz podstawą jezdną 
maksymalnie 26 kg 

TAK 
(Podać) 

 

9.  parametry techniczne   

10.  własne zintegrowane źródło powietrza (turbina) zapewniające 

ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu 

sieciowym jak i akumulatorowym 

TAK  

11.  możliwość wentylacji bez podłączania zasilania tlenem za pomocą 

turbiny wewnętrznej 
TAK  

12.  zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu lub 

możliwość podłączenia butli tlenowej z reduktorem. Ciśnienie 

zasilania O2 minimum od 2,8 bar do 6.0 bar 

TAK 
(Podać) 

 

13.  zasilanie AC 230 VAC 50 Hz TAK  

14.  zasilanie ze zintegrowanego akumulatora w czasie transportu na 

minimum 90 minut pracy (respirator wraz z wbudowanym 

źródłem powietrza) 

TAK 
(Podać) 

 

15.  tryby wentylacji   

16.  wentylacja kontrolowana objętościowo VCV synchronizowania z 

oddechem pacjenta 
TAK  

17.  dedykowany tryb wentylacji VCV dla noworodków TAK  

18.  V-SIMV synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa 

kontrolowana objętościowo 
TAK  

19.  P-SIMV synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa 

kontrolowana ciśnieniowo 
TAK  

20.  wentylacja SPONTANICZNA PSV  TAK  

21.  wentylacja spontaniczna PSV z gwarantowana objętością 

oddechową 
TAK  

22.  wentylacja z ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach 

oddechowych CPAP regulowana w zakresie od 3 do 50 cmH2O 
TAK 

(Podać) 
 

23.  
westchnienia regulowane w zakresie minimum 40- 500 bpm 

TAK 
(Podać) 

 

24.  wentylacja awaryjna na wypadek bezdechu w trybie PSV i PSV z 

gwarantowaną objętością 
TAK  
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25.  oddech ręczny TAK  

26.  wentylacja z uwalnianiem ciśnienia w drogach oddechowych 

APRV  
TAK  

27.  wspomagana wentylacja kontrolowana ciśnieniem, 

zsynchronizowana z oddechem pacjenta APCV 
TAK  

28.  wentylacja kontrolowana ciśnieniem z gwarantowaną objętością 

APCV-TV 
TAK  

29.  wentylacja nieinwazyjna: oddech wspomagany z kontrolowanym 

ciśnieniem oraz kompensacją przecieku do 60 l/min minimalnie 
TAK 

(Podać) 
 

30.  wentylacja nieinwazyjna: oddech spontaniczny PSV z 

kompensacją przecieku do 60 l/min minimalnie 
TAK 

(Podać) 
 

31.  parametry regulowane   

32.  częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 4 do 150 na 

minutę 
TAK 

(Podać) 
 

33.  objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 

2 ml do 3000 ml  
TAK 

(Podać) 
 

34.  
szczytowy przepływ wdechowy w zakresie minimum do 190 l/min 

TAK 
(Podać) 

 

35.  
stosunek wdech/ wydech zakres min. od 1:10 do 4:1 

TAK 
(Podać) 

 

36.  szczytowe ciśnienie wdechowe w zakresie nie mniejszym niż od 3 

do 80 cmH2O 
TAK 

(Podać) 
 

37.  ciśnienie wspomagania PSV w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 

80 cmH2O 
TAK 

(Podać) 
 

38.  
regulacja PEEP w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 50 cmH2O 

TAK 
(Podać) 

 

39.  płynna regulacja FiO2 w zakresie 21-100%, zintegrowany 

mieszalnik gazów dostosowany do zasilana tlenem z sieci 

centralnej lub butli z reduktorem ( złącze standard AGA) 

TAK 
(Podać) 

 

40.  regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej 

w trybie PSV w zakresie  minimum 5 – 90% przepływu 

szczytowego.  

TAK 
(Podać) 

 

41.  przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta 

regulowany w zakresie czułości triggera przepływowego od 0,3 do 

15 l/min 

TAK 
(Podać) 

 

42.  ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta 

regulowany w zakresie czujności triggera ciśnieniowego od -1 do -

20 cmH2O poniżej wartości PEEP 

TAK 
(Podać) 

 

43.  
czas wdechu regulowany w zakresie od minimum 0,04 s do 9,6 s 

TAK 
(Podać) 

 

44.  
czas wydechu regulowany w zakresie minimum 0,1 s do 10,9 s 

TAK 
(Podać) 

 

45.   inne funkcje wentylacji   

46.  możliwość wyboru szybkości narastania przepływu w trybach 

ciśnieniowych na minimum 4 poziomach 
TAK 

(Podać) 
 

47.  nebulizator TAK  

48.  monitor graficzny   

49.  
kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 15” 

TAK 
(Podać) 

 

50.  respirator obsługiwany przy pomocy przycisków funkcyjnych, 

pokrętła enkodera oraz ekranu dotykowego 
TAK  

51.  graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji 

czasu z możliwością wyświetlenia 3 krzywych oraz pętli 
TAK  
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spirometrycznej jednocześnie na ekranie 

52.  wyświetlanie pętli spirometrycznych ciśnienie/objętość, 

przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ do wyboru 
TAK  

53.  graficzna reprezentacja płuc wyświetlana na ekranie z 

wizualizacją fazy oddechowej (wdech- wydech) 
TAK  

54.  pomiary parametrów wentylacji   

55.  
pomiar częstości oddechowej minimum od 0 do 200 bmp 

TAK 
(Podać) 

 

56.  pomiar wartości I:E TAK  

57.  pomiar stężenia O2 w mieszaninie oddechowej od 0% do 100 % TAK  

58.  pomiar wydechowej i wdechowej objętości pojedynczego 

oddechu w zakresie do minimum 3000 ml 
TAK 

(Podać) 
 

59.  pomiar wentylacji minutowej  TAK  

60.  pomiar ciśnień oddechowych, minimum: szczytowe, średnie, 

plateau, PEEP 
TAK  

61.  pomiar przecieku [%] TAK  

62.  pomiar EtCO2 (dla opcjonalnego modułu pomiarowego CO2) TAK  

63.  pomiar oporu  TAK  

64.  pomiar podatności statycznej i dynamicznej TAK  

65.  pomiar czasu wdechu, wydechu oraz pauzy w zakresie od 

minimum 0,04 s 
TAK 

(Podać) 
 

66.  pomiar przepływu wydechowego TAK  

67.  pomiar przepływu wdechowego TAK  

68.  pomiar przepływu wydechowego przy użyciu trwałego czujnika o 

dużej dokładności, wielokrotnego użytku. Czujnik zbudowany z 

wykorzystaniem metody pomiaru indukcyjności, z możliwością 

uruchomienia kalibracji przez operatora dla poprawy dokładności 

TAK  

69.  zakres pomiaru czujnika przepływu wydechowego minimum od 2 

ml do 3000 ml 
TAK 

(Podać) 
 

70.  czujnik przepływu zintegrowany z zastawką wydechową TAK  

71.   alarmy   

72.  hierarchia alarmów w zależności od ważności TAK  

73.  alarm zaniku zasilania sieciowego TAK  

74.  alarm wysokiego i niskiego ciśnienia w drogach oddechowych TAK  

75.  alarm APNEA TAK  

76.  alarm wysokiego i niskiego stężenia CO2 (dla opcjonalnego 

modułu) 
TAK  

77.  alarm stężenia O2 (wysokie i niskie) TAK  

78.  alarm niskiego ciśnienia wdechowego/rozłączenia TAK  

79.  alarm PEEP (za niskie i za wysokie) TAK  

80.  alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej TAK  

81.  alarm wysokiej i niskiej częstości oddechowej TAK  

82.  alarm niskiej i wysokiej objętości wydechowej TAK  

83.  alarm niskiego stanu baterii (min 3 poziomy) TAK  

84.  alarm niskiego ciśnienia zasilania O2 TAK  

85.  alarm konieczności wykonania obsługi przeglądowej  TAK  

86.  możliwość przeglądania zapamiętanych zdarzeń - min 100 zdarzeń 

włączając alarmy 
TAK 

(Podać) 
 

87.  
trendy min. 72 godziny dla wszystkich mierzonych parametrów 

TAK 
(Podać) 

 

88.  domyślne ustawienia alarmów dla dorosłych, dzieci i 

noworodków  
TAK  
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89.  zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów 

wentylacji 
TAK  

90.  złącze do podłączenia opcjonalnego modułu pomiaru CO2 TAK  

91.  złącze USB do odczytu danych pacjenta, trendów TAK  

92.  pozostałe – warunki gwarancji   

93.  termin gwarancji przedmiotu zamówienia   min.  24 miesiące ( 
podać) 

TAK 
(Podać) 

 

94.  przegląd techniczny przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji 
1 x w roku, bez odrębnej zapłaty wg zaleceń producenta  z 
użyciem elementów- części niezbędnych do wymiany podczas 
przeglądu serwisowego,  bez odrębnej zapłaty.              

TAK  

95.  czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki do 48 h od 
momentu  zgłoszenia ( za wyjątkiem dni wolnych od pracy) 

TAK 
(Podać) 

 

96.  czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części 
zamiennych z importu  max 5 dni roboczych 

TAK 
(Podać) 

 

97.  bezpłatne użyczenie zastępczego aparatu w przypadku  naprawy 
trwającej dłużej niż 5 dni roboczych 

TAK 
(Podać) 

 

98.  w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego 
istotnego podzespołu, wymiana aparatu  na fabrycznie nowy 

TAK  

99.  wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta sprzętu do 
świadczenia obsługi  serwisowej w okresie gwarancji i po 
gwarancji oraz do sprzedaży części zamiennych  i 
eksploatacyjnych 

TAK 
(Podać) 

 

100.  zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych 
przez okres co najmniej 10 lat 

TAK 
(Podać) 

 

101.  instrukcja obsługi w wersji pisemnej i w wersji elektronicznej TAK  

102.  karta gwarancyjna TAK  

103.  paszport techniczny TAK  

104.  przekazanie przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego – wg Załącznika 

TAK  

105.  szkolenie personelu  z zakresu obsługi sprzętu w miejscu jego 
użytkowania – sporządzenie listy osób przeszkolonych 

TAK  

Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

167. Dotyczy pkt. 4, Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacja wysokości, sztuk 3:  
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek  z leżem, które nie jest  wyposażone w metalowe 
ograniczniki? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

168. Dotyczy pkt. 6, Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacja wysokości, sztuk 3:  
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek  wyposażony w materace o grubości 60 mm? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

169. Dotyczy pkt. 7, Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacja wysokości, sztuk 3:  
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek  o wymiarach : 
- długość-2100 mm;- wymiar leża- 1925 x 725mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

170. Dotyczy pkt. 10, Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacja wysokości, sztuk 3:  
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek  z hydrauliczna regulacją wysokości w zakresie  560- 
890 mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

171. Dotyczy pkt. 11, Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacja wysokości, sztuk 3:  
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek  z regulacja oparcia pleców w zakresie 0 °- 70 °? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
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172. Dotyczy pkt. 13, Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacja wysokości, sztuk 3:  

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym barierki boczne składają się z 3 poziomych 
poprzeczek, są składane są wzdłuż ramy leża i lakierowane proszkowo?  
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
  

173. Dotyczy pkt. 14, Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacja wysokości, sztuk 3:  
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek  o długości barierek bocznych- 1165 mm i o 
wysokości barierek bocznych ponad leże-335 mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

174. Dotyczy pkt. 15, Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacja wysokości, sztuk 3:  
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe ale bez listew 
odbojowych? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

175. Dotyczy pkt. 16, Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacja wysokości, sztuk 3:  
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony (zarówno od strony głowy jak i nóg 
pacjenta) w stałe uchwyty do prowadzenia? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

176. Dotyczy pkt. 20, Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacja wysokości, sztuk 3:  
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek  z dźwignią hamulca centralnego oraz funkcją jazdy 
kierunkowej dostępnej tylko dla 1 koła? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.            
 

177. Dotyczy pkt. 25, Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacja wysokości, sztuk 3:  
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z poręczami bocznymi ale bez dodatkowego 
wyposażenia o wadze 122 kg? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.            
 

178. Dotyczy pkt. 26, Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacja wysokości, sztuk 3:  
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wózek  o bezpiecznym obciążeniu roboczym równym 220 
kg? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.            
 

179. Dotyczy pkt. 3, Pakiet/cześć nr 1, Stół zabiegowy, sztuk 3: 
Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o wymiarach zewnętrznych: 1950 mm x 650 mm 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

180. Dotyczy pkt. 7, Pakiet/cześć nr 1, Stół zabiegowy, sztuk 3: 
Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją pozycji Trendeleburga i Antytrendelenburga przy 
pomocy sprężyny gazowej w zakresie 15 stopni? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

181. Dotyczy pkt. 2, Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która  wykonana jest z profili stalowych i 
blachy stalowej ocynkowanej, pokrytych lakierem proszkowym. Dwoje drzwiczek i zastosowane 
rozwiązania konstrukcyjne szuflady, pozwalające w prosty sposób ustawić żądany kierunek jej wysuwu, 
umożliwiają dostawianie szafki z prawej lub z lewej strony łóżka.1  Szuflada posiadająca  blokadę 
zabezpieczającą przed wypadnięciem. Blaty szafki wykonane są z tworzywa ABS. Szuflada posiada 
dwukomorowy tworzywowy wkład, a w skrzynce  szafki znajduje się półka. Półka boczna z możliwością 
regulacji wysokości i kata pochylenia, składana do boku szafki. Tył i boki blatu głównego wyposażone w 
ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem. Posiada 4 podwójne tworzywowe koła 
jezdne o średnicy 50 mm.  Możliwość  wyboru kolorów frontów szuflad- zgodnie z kolorystyką Łózek.  
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Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

182. Dotyczy pkt. 3, Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową , w której blat boczny regulowany jest  
bezstopniowo, w zakresie 760-1060 mm? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

183. Dotyczy pkt. 4, Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w metalowy haczyk na 
ręcznik znajdujący się z boku szafki oraz wyposażoną w uchwyt na butelkę?   
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

184. Dotyczy pkt. 4, Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową której boczne krawędzie nie są 
zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

185. Dotyczy pkt. 4, Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową która składa się z 1 szuflady o wysokości  
110 mm oraz  1 komory zamykanej drzwiczkami, a przestrzeń (np. na prasę) między szufladą a komorą 
główną  wynosi  180 mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

186. Dotyczy pkt. 8, Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wymiarach zewnętrznych: 
- wysokość: 860 mm; - szerokość szafki: 510 mm; - głębokość: 390 mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

187. Dotyczy pkt. 12, Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87: 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z 1 kolorem ramy, tj. białym RAL9002? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

188. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator z metronomem reanimacyjnym ze stałym rytmem częstotliwości 
uciśnięć zgodnym z aktualnymi wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej? Metronom z 
zaprogramowanymi grupami pacjentów jest oferowana przez konkretnych producentów i znacząco 
ogranicza możliwość przystąpienia do przetargu większość konkurentów. Funkcja ta nie przekłada się na 
zwiększenie funkcjonalności defibrylatora i nie ma uzasadnienia klinicznego. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

189. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator z 15 stopniami energii zewnętrznej? Dostępne wartości energii w 
naszym defibrylatorze dla łyżek zewnętrznych to 2-5-7-10-20-30-40-50-60-80-100-150-200-270-360J a 
dla elektrod wewnętrznych to 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20-30-40-50J. Łącznie do dyspozycji 
użytkownika jest 22 poziomy energii. Powyższe wartości energii są w pełni wystarczające do wygodnej i 
komfortowej pracy z defibrylatorem przy zachowaniu wszelkich potrzebnych zakresów defibrylacji. 
Większa ilość stopni energii nie ma uzasadnienia klinicznego i nie jest wykorzystywana w praktyce. 
Powyższe poziomy energii są dobrane tak by umożliwiały defibrylację o każdych możliwie potrzebnych 
parametrach. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

190. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator o wadze 7,2 kg(waga defibrylatora z akumulatorem, łyżkami 
twardymi)? Waga defibrylatora przy podstawowej konfiguracji bez akumulatora i łyżek wynosi jedynie 
6,3 kg. Z praktycznego punktu widzenia zastosowanie nieco cięższego defibrylatora nie ma wpływu na 



 

Strona 27 z 50 

 

użyteczność urządzenia. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

191. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator ze wzmocnieniem sygnału EKG na 5 poziomach (0,25; 0,5; 1; 2; 4 
oraz AUTO)? Poziomy wzmocnienia EKG oferowane przez nasz defibrylator są najczęściej 
wykorzystywanymi oraz najbardziej optymalnymi wzmocnieniami, które pozwalają na komfortową 
pracę z defibrylatorem. Zastosowanie większej liczby wzmocnień nie przekłada się na zwiększenie 
praktyczności urządzenia i nie ma uzasadnienia klinicznego. Oferowany przez nas tryb AUTO sam 
dostosuje odpowiednie wzmocnienie. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.            
 

192. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Wózek reanimacyjny, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością przekazywania danych o stanie pacjenta przy 
pomocy nośnika danych typu pendrive  bez możliwości rozbudowy o moduł WiFi? Oferowany przez nas 
defibrylator umożliwia archiwizacją danych na poziomie minimum 10000 zapamiętanych zdarzeń oraz 
zapis trendów wszystkich parametrów na poziomie 72 godzin. Urządzenie zapamiętuje krzywe EKG 
monitorowane podczas zdarzenia, stan urządzenia oraz mierzone parametry takie jak: HR, SPO2, NIBP, 
przyczyna zdarzenia, energia impulsu, stan filtrów EKG. Generowanie zdarzenia odbywa się przez 
dostarczenie impulsu lub alarm parametrów fizjologicznych (przekroczone limity, błędy czujników). 
Obsługa zdarzeń odbywa się przez dedykowane menu oraz przycisk na defibrylatorze. Wszystkie trendy 
i zdarzenia możemy eksportować na pamięć typu pendrive i przeglądać je na komputerze. Trendy 
możemy przeglądać bezpośrednio na urządzeniu. Oferowany przez nas defibrylator spełnia wszelkie 
wymagania dotyczące archiwizacji danych wykorzystywane w praktyce. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

193. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji ” Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa” na 
rzecz oddzielnego Pakietu w celu otrzymania alternatywnej, bardzo korzystnej cenowo, przewyższająco 
technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia 
prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

194. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z możliwością połączenia 
dwóch pomp w jeden zestaw z automatycznym trybem przejmowania infuzji przez drugą pompę po 
zakończeniu infuzji pompy pierwszej za pomocą opcjonalnej stacji dokującej? Aktualnie obserwuje się 
odwrót od stosowania modeli dwustrzykawkowych. Ich użycie było swego czasu bardzo powszechne i 
motywowane względami ekonomicznymi - tym niemniej ryzyko błędnego wprowadzenia danych 
(zmiana przepływu, podaż bolusa) lub zamiany strzykawek jest zdecydowanie większe przy użyciu takiej 
pompy, niż przy używaniu dwóch oddzielnych urządzeń. Możliwość popełnienia błędu zwiększa się w 
sytuacjach nagłych.  Ponadto pompy dwutorowej nie można podzielić na dwie niezależne pompy -  nie 
wolno stosować  jej dla  dwóch różnych pacjentów ( każdy tor dla innego chorego ). Wadą jest też 
większy ciężar pojedynczego urządzenia. Wszystkie te argumenty sprawiły, że organizacje zajmujące się 
bezpieczeństwem procedur medycznych uznały pompy dwutorowe za niebezpieczne i nie zalecają ich 
stosowania. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

195. Dotyczy pkt. 9, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z zakresem szybkości infuzji co 0,01 ml/h 
dla: 
0,01 – 100 ml/h dla strzykawek 2/3 ml 
0,01 – 100 ml/h dla strzykawek 5ml 
0,01 – 200 ml/h dla strzykawek 10 ml 
0,01 – 400 ml/h dla strzykawek 20 ml 
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0,01 – 600 ml/h dla strzykawek 30 ml 
0,01 – 1800 ml/h dla strzykawek 50 ml 
Powyższy zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej podaży infuzji pacjentowi. Dodatkowo 
takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego, ponieważ 
infuzja z niskimi przepływami dokładność jest zdecydowanie ważniejsza, szczególnie z możliwością 
współpracy pompy ze strzykawkami o rozmiarach 2/3 ml.  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

196. Dotyczy pkt. 13, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z regulowaną szybkością dozowania dawki 
uderzeniowej BOLUS co 0,1 ml/h dla: 
0,01 – 100 ml/h dla strzykawek 2/3 ml 
0,1 – 100 ml/h dla strzykawek 5ml 
0,1 – 200 ml/h dla strzykawek 10 ml 
0,1 – 400 ml/h dla strzykawek 20 ml 
0,1 – 600 ml/h dla strzykawek 30 ml 
0,1 – 1800 ml/h dla strzykawek 50 ml 
Powyższy zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej podaży bolusa pacjentowi. Dodatkowo 
takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od rozwiązania wymaganego przez Zamawiającego, ponieważ 
dodatkowa opcja bolusa dla obsługi strzykawek o rozmiarach 2/3 ml jest bardzo ważna, szczególnie gdy 
priorytetem jest dokładna niska podaż infuzji. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

197. Dotyczy pkt. 22, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z funkcją zaprogramowania profilu leku z 
możliwością dopisania kolejnych profili pod inna nazwą ? Zalecenia kliniczne wskazują na 
zaprogramowanie dla każdego leku własnego profilu z wyszczególnieniem zakresu dawek, stężeń i z 
dozwolonymi prędkościami bolusa. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

198. Dotyczy pkt. 24, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z funkcją Stand-By programowaną w 
zakresie 1 min – 24h ? Taki przedział jest całkowicie wystarczający do poprawnego funkcjonowania 
pompy, a przedział między 1 sekundą a jedną minutą nie ma klinicznego zastosowania. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

199. Dotyczy pkt. 29, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe bez zintegrowanego uchwytu 
transportowego ? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

200. Dotyczy pkt. 30, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy stację dokującą inną niż wymagana w 
specyfikacji, dedykowaną dla pomp producentów startujących w przetargu? Zamawiający 
jednoznacznie określił, że potrzebuje stacji MD dla pomp firmy ASCOR. Powołując się na zasadę 
konkurencyjności i nieograniczony rodzaj przetargu, prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z tego 
punktu. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

201. Dotyczy pkt. 32, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z zasilaniem wewnętrznym 
akumulatorowym wytrzymującym ponad 12 godzin pracy przy przepływie 5 ml/h? Taka ilość czasu w 
zupełności wystarczy do poprawnej pracy urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w 
którym występują liczne gniazdka elektryczne, agregaty. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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202. Dotyczy pkt. 8, Pakiet/cześć nr 1, Wózek do przewożenia brudnych narzędzi, sztuk 1. 

W punkcie Lp. 8 prawdopodobnie doszło do omyłki pisarskiej, ponieważ jeżeli odległość między blatami 
powinna wynosić 420 mm (±20 mm) to całkowita wysokości wózka wyniesie 630 – 650 mm w związku z 
tym będzie bardzo niski. 
Zgodnie z powyższym zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wózka z blatem dolnym 
montowanym na stałe umieszczonym na wysokości 150 mm od podłoża, odległość między blatami ok. 
680 mm. Przy wysokości wózka  890 mm. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

203. Dotyczy pkt. 5, Pakiet/cześć nr 1, Schody rehabilitacyjne, sztuk 1. 
Ze względu na fakt, iż producent schodów dokonał poprawki w parametrze wysokości schodów 
zwracamy się z prośbą o dopuszczenie schodów o wysokości 1400mm?  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

204. Dotyczy pkt. 2, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Prosimy o zezwolenie na zaoferowanie zestawu 2 pomp strzykawkowych połączonych uchwytem. 
Pompy zasilane są wówczas jednym przewodem zasilającym. Takie rozwiązanie daje możliwość 
rozłączenia pomp i użytkowania w razie potrzeby jako 2, niezależne, w pełni funkcjonalne pompy 
strzykawkowe.  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

205. Dotyczy pkt. 24, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Prosimy o zezwolenie na zaoferowanie pomp z opcją programowania przerwy w zakresie od 1 min do 
23 godz 59min 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

206. Dotyczy pkt. 30, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Prosimy o odstąpienie od wymogu kompatybilności ze stacjami dokującymi MD. Są to stacje 
konkretnego producenta. W ofercie posiadamy stacje kompatybilne z oferowanymi pompami. 
Oferowane pompy posiadają możliwość montażu do stojaków, rur oraz szyn pionowych i poziomych. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

207. Dotyczy pkt. 36, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Prosimy o dopuszczenie zestawu 2 pomp, w którym masa pojedynczej pompy wynosi 2,2 kg. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

208. Dotyczy pkt. 42, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Prosimy o odstąpienie od wymogu serwisowania urządzeń przynajmniej raz w ciągu 12 miesięcy. 
Producent zaleca pierwszy przegląd urządzeń w terminie do 36 miesięcy od instalacji. Kolejne przeglądy 
co 24 miesiące. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

209. Dotyczy pkt. 3, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Czy zamawiający wymaga aby pompa wyposażona była w kolorowy ekran dotykowy usprawniający i 
przyspieszający obsługę pompy? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, aby pompa wyposażona była w kolorowy ekran dotykowy. 
 

210. Dotyczy pkt. 6, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
Czy zamawiający wymaga aby pompa posiadała możliwość współpracy ze strzykawkami o pojemności 
2ml? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, aby pompa posiadała możliwość współpracy ze strzykawkami o 
pojemności 2ml. 
 

211. Dotyczy pkt. 30, Pakiet/cześć nr 1, Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa, sztuk 19. 
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Czy zamawiający wymaga aby strzykawki mocowane były w pompie od czoła pompy? 
Odp. Zamawiający dopuszcza, aby strzykawki mocowane były w pompie od czoła pompy. 
 

212. Dotyczy pkt. 5, Pakiet/cześć nr 1, Wanna wózek, sztuk 6. 
Czy Zamawiający dopuści wózek wannę o długości wózka 2050 mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza wózek wannę o długości wózka 2050 mm. 
 

213. Dotyczy pkt. 8, Pakiet/cześć nr 1, Wanna wózek, sztuk 6. 
Czy Zamawiający będzie wymagał udźwigu wózka min. 200 kg? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

214. Dotyczy pkt. 15, Pakiet/cześć nr 1, Wanna wózek, sztuk 6. 
Czy Zamawiający dopuści w wyposażeniu wąż o długość 1,1 m? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

215. Dotyczy pkt. 3, Pakiet/cześć nr 1, Parawan, sztuk 3. 
Czy zamawiający dopuści parawan o wymiarach 940x1650 mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

216. Dotyczy pkt. 4, Pakiet/cześć nr 1, Parawan, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści parawan metalowy, malowany proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła 
plastikowe o średnicy 45 mm z blokadą? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

217. Dotyczy pkt. 5, Pakiet/cześć nr 1, Parawan, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści parawan  o szerokości podstawy 580 mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

218. Dotyczy pkt. 7, Pakiet/cześć nr 1, Parawan, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści parawan z 4 kolorami zasłonek do wyboru? 
Odp. Zamawiający dopuści parawan z 4 kolorami zasłonek do wyboru. 
 

219. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Stół zabiegowy, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół/wózek transportowy o poniższych parametrach: 
• Konstrukcja wózka  – metalowa malowana proszkowo 
• Długość: 2070 mm 
• Szerokość: 800 mm 
• Wymiary leża : 1930 x 590 mm   
• Bezpieczne obciążenie robocze-170 kg 
• Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 560 do 960 mm ( za pomocą obustronnej 
dźwigni nożnej) 
• Reg. Pozycji Trendelenburga ok. 18 st. i anty – Trendelenburga ok. 10 st. Za pomocą sprężyny 
gazowej z blokadą 
• Leże dwuczęściowe  pokryte odejmowanym materacem, kolor czarny, nieprzemakalna tkanina 
łatwa w utrzymaniu czystości 
• Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych jednoosiowych 
• Segment leża wypełniony płytą HPL przyzierną dla promieni RTG 
• Chromowane poręcze -uchwyty do prowadzenia wózka umieszczone od strony głowy i nóg 
pacjenta, na stałe przymocowane do konstrukcji wózka 
• Regulacja segmentu pleców do 65 st. Za pomocą sprężyny gazowej 
• Pod leżem tunel na kasetę RTG – na całej długości umieszczony pod segmentem leża 
• Wózek o otwartej konstrukcji podwozia, wózek wyposażony w metalowy kosz na rzeczy 
pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem łatwy w utrzymaniu w czystości 
• 4 koła jezdne o średnicy 150mm, wykonane z tworzywa z blokada centralną i kierunkową. 
Dźwignie blokady oznaczony kolorystycznie 
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• Możliwość montażu wieszaka kroplówki w 2 narożnikach wózka od strony głowy pacjenta 
• Możliwość rozbudowy wózka:  
- szyny ze stali nierdzewnej do mocowania wyposażenia dodatkowego 
- uchwyt na prześcieradło jednorazowe 
Odp. Zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami na wcześniejsze pytania dotyczące 
pojedynczych parametrów, wymienionych w ww. pytaniu. 
 

220. Dotyczy pkt. 13, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez wentylacji typu MMV, ale z analogiczną do niej 
funkcją ustawiania minimalnej ilości oddechowej dla VS, CPAP oraz NIV, która to funkcja wymusza 
minimalną częstość oddechów pacjenta? Określanie minimalnej ilości oddechów pozwala na 
automatyczne przechodzenie z wentylacji spontanicznej do wentylacji kontrolowanej przy nie 
osiągnięciu ustawionej przez użytkownika minimalnej ilości oddechów wymaganych. Oczywiście ta 
funkcja działa również w drugą stronę, pacjent może zacząć oddychać spontanicznie i automatyczne 
oddechy kontrolowane przestaną być dostarczane. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

221. Dotyczy pkt. 14, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności technologii posiadanych przez różnych producentów 
zaakceptuje respirator posiadający nowoczesny i unikalny tryb wentylacji Bilevel-VG a więc tryb 
wentylacji na dwóch poziomach ciśnień z gwarancją objętości, który gwarantuje dostarczenie ustalonej 
przez użytkownika objętości wdechowej oraz w sposób automatyczny dobiera najniższy i skuteczny 
poziom ciśnienia zapewniający dostarczenie zadanej objętości? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

222. Dotyczy pkt. 15, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Czy Zamawiający zaakceptuje dedykowany tryb wentylacji nieinwazyjnej (NIV) zapewniający auto-
spontaniczne działanie hybrydowe z wentylacją spontaniczną połączoną z wentylacją z kontrolą 
minimalnej minutowej częstości oddechowej. Dodatkowo, tryb ten może być również stosowany w 
przypadku pacjentów nie oddychających spontanicznie, ponieważ ustawienie minimalnej częstości 
oddechowej umożliwia dostarczanie obowiązkowych oddechów z kontrolą ciśnienia w trybie 
kontrolowanym. Ponadto respirator posiada możliwość prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej za 
pomocą hełmów lub masek twarzowych z wykorzystaniem wszystkich trybów wentylacji w czasie 
których użytkownik będzie miał możliwość kompensacji przecieków oraz możliwość wyłączenia alarmu 
przecieku w układzie od 10 do 90 % 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

223. Dotyczy pkt. 16, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie alternatywne oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową 
objętością PRVC LUB BILEVEL- VG, jest to tryb z tej samej grupy typu AutoFlow? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

224. Dotyczy pkt. 18, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Czy Zamawiający dopuści automatyczną kompensację oporów rurki tracheotomijnej (ATC) dostępną w 
trybach spontanicznych i wymuszonych; wewnętrzna średnica rurki wewnątrztchawiczej ET  oraz 
tracheostomijnej w rozmiarze 5-10 mm ze stopniem kompensacji regulowanym w zakresie 25-100%? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

225. Dotyczy pkt. 20, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Czy Zamawiający dopuści respirator nie posiadający westchnień automatycznych ale posiadający 
tożsamą funkcje oddechu dodatkowego, za pomocą, której podawany jest po naciśnięciu przycisku 
dodatkowy oddech o parametrach zgodnych z nastawami oddechu mechanicznego. Dzięki tej funkcji 
operator ma możliwość podania zgodnie z potrzebami w pełni kontrolowany sposób dodatkowej 
objętości oddechowej co może być pomocne w osłuchiwaniu pacjenta, czy też poprawie jego stanu. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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226. Dotyczy pkt. 22, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 

Czy Zamawiający dopuści  częstość oddechów przy wentylacji CMV-IPPV 3-120 l/min? Jest to zakres 
wystarczający z klinicznego punktu widzenia. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

227. Dotyczy pkt. 22, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację ciśnienia wspomagania w zakresie 0-60 
cmH2O? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

228. Dotyczy pkt. 28, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Czy Zamawiający dopuści  wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa:  zakres czułości triggera: 1 l/min 
– 9 l/min? ? Respirator posiada także trigger ciśnieniowy wykrywający oddech pacjenta w zakresie od -
0,25 do -10 cmH2O operator ma możliwość doboru wyzwalacza w zależności od stanu pacjenta. 
Posiadanie dwóch regulowanych triggerów: przepływowego i ciśnieniowego jest charakterystyczne dla 
wysokiej klasy respiratorów. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

229. Dotyczy pkt. 29, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Czy Zamawiający dopuści  regulację czasu narastania przepływu w zakresie 0-500ms ze skokiem 50ms? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

230. Dotyczy pkt. 32, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Czy Zamawiający dopuści respirator nieposiadający graficznej prezentacji płuc pacjenta ale posiadający 
graficzny słupek obrazujący procentowy udział aktywność spontanicznej pacjenta.  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

231. Dotyczy pkt. 39, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający pomiar przecieku w postaci procentowej? Parametr 
ten daje równie dobrze obrazuje wartość przecieku. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

232. Dotyczy pkt. 48, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Czy Zamawiający zaakceptuje respirator posiadający możliwość wyświetlania wartości Vd/Vt, ale w 
przypadku korzystania z danych otrzymanych miedzy innymi z modułu do pomiaru kapnometrii – w 
opisanym postępowaniu – możliwość rozbudowy. A więc jeśli Zamawiający zechce w przyszłości 
rozbudować respiratory o pomiar CO2 respirator będzie mógł wyświetlić wynik kalkulacji. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

233. Dotyczy pkt. 49, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Czy Zamawiający zaakceptuje rekrutację pęcherzyków płucnych za pomocą rozwiązania polegającego 
na ręcznej nastawie ciśnienia PEEP, co spowoduje jednoczasowy wzrost ciśnienia wdechowego o 
wartość ciśnienia PEEP u wentylowanego pacjenta? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

234. Dotyczy pkt. 51, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Czy Zamawiający dopuści prezentację na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora trendów 
mierzonych parametrów – co najmniej 3 dni?  
Odp. Zamawiający dopuszcza prezentację na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora trendów 
mierzonych parametrów – co najmniej 4 dni. 
 

235. Dotyczy pkt. 52, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o moduł kapnometrii w strumieniu bocznym? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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236. Dotyczy pkt. 53, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 

Czy Zamawiający dopuści możliwość prowadzenia terapii tlenowej w trybie NIV lub CPAP z możliwością 
nastawy odpowiedniego stężenia tlenu lub możliwość przyszłościowej rozbudowy o dedykowany tryb 
do terapii tlenowej? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

237. Dotyczy pkt. 54, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Czy Zamawiający uzna jako odpowiednik unikalną Automatyczna funkcja SBT stworzoną w odpowiedzi 
na ustalenia Międzynarodowej Konferencji dotyczącej odzwyczajania (International Consensus 
Conference on weaning, - held in Budapest), na którym ustalono że najczęściej stosowaną procedurą 
odzwyczajania jest próba oddechu spontanicznego, oraz że protokoły odzwyczajania stosujące 
codzienne monitorowanie pacjenta wraz z zastosowaniem prób SBT skracają czas do ekstubacji, 
zmniejszają ilość tracheostomii oraz zmniejszają ryzyko ponownej intubacji? Automatyczna funkcja SBT 
pozwala pacjentowi oddychać w sposób spontaniczny przez z góry narzucony czas próby, pozwala na 
monitorowanie parametrów i trendów SBT, umożliwia ustawie parametrów odzwyczajania 
specyficznych dla danej próby, przekroczenie których spowoduje automatyczne zakończenie próby i 
bezpośrednie przejście do ustawień poprzedniego, kontrolowanego trybu wentylacji między innymi 
trybu Bilevel? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

238. Dotyczy pkt. 56, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Czy Zamawiający zrezygnuje z opisanej funkcjonalności i dopuści respirator posiadający możliwość 
pracy na jednym gazie zasilającym tlenie lub powietrzu w przypadku awarii stacji zasilania centralnego 
w jeden z wymienionych gazów? Zamawiający w p. 5 określił, że chciałby aby respirator miał 
możliwości umieszczenia na kolumnie co przeczy przeznaczeniu transportowemu.  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

239. Dotyczy pkt. 70, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Czy Zamawiający dopuści niepneumatyczny, działający w technologii elektronicznej mikropompy, 
nebulizator do wziewnego podawania leków do każdego respiratora; sterowanie nebulizatorem z 
ekranu respiratora? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

240. Dotyczy pkt. 72, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Pytanie 21. Lp. 72 Czy Zamawiający uzna za spełnienie funkcji opisanej w pkt 72 i dopuści respirator 
wyposażony w alternatywne rozwiązanie polegające na wyświetlaniu informacji ułatwiających 
użytkownikowi wykonanie testu urządzenia oraz odczytywanie komunikatów alarmowych z 
propozycjami możliwych przyczyn alarmu lub podpowiedzią jak rozwiązać problem? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

241. Dotyczy pkt. 75, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Czy Zamawiający zaakceptuje jednorazowe obwody oddechowe jednopacjetnowe lub w układzie rura 
w rurze? Jest to rozwiązanie równoważne.  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

242. Dotyczy pkt. 75, Pakiet/cześć nr 1, Respirator, sztuk 3 
Czy Zamawiający poprzez sformułowanie „akcesoria w zestawie” rozumie, że na 3 respiratory przypada 
jeden zestaw akcesoriów? 
Odp. Zgodnie z SIWZ na 1 respiratory przypada jeden zestaw akcesoriów. 
 

243. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z konstrukcją podpierającą leże w postaci dwóch, podwójnych ramion 
wznoszących, które są tożsame z pantografem? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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244. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wynoszącej 995mm oraz szerokości leża 
900mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

245. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kata nachylenia segmentu uda w zakresie 0-35 stopni? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

246. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja pozycji antyTrendelenburga w zakresie 0-15 stopni? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

247. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370mm – 735mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

248. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 
Czy Zamawiający dopuści łóżko (pkt 11) z sygnalizacją dźwiękową, uruchamianą każdorazowo przy 
zmianie pozycji leża w przypadku pracy na akumulatorze?  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

249. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z pozycją egzaminacyjną ustawianą na panelu centralnym za pomocą 
jednego przycisku poziomującego leże, a następnie jednego przycisku podnoszącego leże do 
maksymalnej wysokości? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

250. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją przedłużenia leża o 150mm? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

251. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty tworzywowe, wykonane z jednolitego odlewu 
(Tworzywo polipropylen), posiadające dekor z możliwością wyboru koloru?  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

252. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami trzymającymi materac, umieszczonymi w 
narożnikach, dzięki czemu uchwyty nie stanowią zagrożenia dla pacjentów?  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

253. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

254. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 
Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą w kolorze białym? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

255. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 
Czy Zamawiający dopuści materac z ciśnieniem w komorach w zakresie 14-62 mmHg? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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256. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 
Czy Zamawiający dopuści materac z regulacja ciśnienia za pomocą przycisków, waga pacjenta 
wyświetlana na ekranie?  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

257. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 
Czy Zamawiający dopuści materac pracujący w cyklu 10 minutowym? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

258. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 
Czy Zamawiający dopuści materac z silnikiem emitującym hałas max 26 dB? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

259. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 
Czy Zamawiający dopuści materac z przyciskami bez podświetlenia?  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

260. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę z korpusem wykonanym ze stali ocynkowanej, lakierowanej 
proszkowo?  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

261. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę, której blat główny oraz boczny wykonane są z wodoodpornego 
tworzywa HPL o grubości 4mm?  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

262. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę, której fronty szuflad wykonane są z wytrzymałych odlewów 
tworzywowych w kolorze białym? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

263. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę z dwoma metalowymi, lakierowanymi proszkowo relingami przy blacie 
głównym, dodatkowo wyposażoną w listwy na krawędziach blatu głównego zabezpieczające 
przedmioty pacjenta przed zsunięciem?  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

264. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem wyposażonym w tworzywowe listwy na krawędziach?  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

265. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w wysuwane szuflady na prowadnicach ślizgowych? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

266. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę z górną szufladą z tworzywowym wkładem z podziałem na 2 strefy o 
wysokości 82mm?  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

267. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę z dolną szufladą z tworzywowym wkładem z podziałem na 2 części?  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
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268. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą blat zamontowany na stałe, jednakże z możliwością 
ustawienia szafki z lewej lub z prawej strony z zachowaniem pełnej funkcjonalności szafki (szafka 
dwustronna) ? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

269. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w półkę na obuwie pacjenta, umieszczoną pod szafką, 
wykonaną z stalowej, lakierowanej proszkowo kratki, z dostępem z obu stron? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

270. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę, która dzięki swej stabilnej konstrukcji nie wymaga dodatkowego 5ego 
koła pod blatem bocznym? 5te koło pod blatem bocznym stosowane jest tylko przy szafkach o 
niestabilnej konstrukcji, jako podparcie dla blatu. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

271. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę ze sprężyną gazową osłoniętą w metalowej, lakierowanej proszkowo 
obudowie? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

272. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87. 
Czy Zamawiający dopuści korzystniejsze rozwiązanie w postaci blatu bocznego z możliwością regulacji 
kąta pochylenia?  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

273. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę, która nie posiada przy blacie haczyka na ręcznik oraz uchwytu na 
szklankę?  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

274. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach: 
- szerokość szafki 510mm, - głębokość 485mm? 
Pozostałe wymiary zgodnie z SIWZ 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

275. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87. 
Czy Zamawiający dopuści szafkę z ramą w kolorze bieli szpitalnej, dopasowaną do kolorystyki łóżka?  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

276. Dotyczy pkt. 11, Pakiet/cześć nr 1, Lampa diagnostyczno-zabiegowa LED jednoczasowa, przejezdna 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę diagnostyczno-zabiegowa renomowanego 
niemieckiego producenta ze stałą średnicą pola oświetlanego 17 cm? Parametr ten mieści się w 
zakresie podanym przez Zamawiającego. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

277. Dotyczy pkt. 13, Pakiet/cześć nr 1, Lampa diagnostyczno-zabiegowa LED jednoczasowa, przejezdna 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę diagnostyczno-zabiegowa renomowanego 
niemieckiego producenta o współczynniku CRI 96? Jest to parametr niższy od oczekiwanego o 1 a 
różnica na tym poziomie  jest  możliwa  do  zauważenia  jedynie  w  warunkach  laboratoryjnych  przy  
wykorzystaniu zaawansowanych urządzeń pomiarowych. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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278. Dotyczy pkt. 14, Pakiet/cześć nr 1, Lampa diagnostyczno-zabiegowa LED jednoczasowa, przejezdna 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę diagnostyczno-zabiegową renomowanego 
niemieckiego producenta o stałej temperaturze barwowej 4500K? Jest to temperatura najbardziej 
zbliżona do światła naturalnego. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

279. Dotyczy pkt. 16, Pakiet/cześć nr 1, Lampa diagnostyczno-zabiegowa LED jednoczasowa, przejezdna 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę diagnostyczno-zabiegową renomowanego 
niemieckiego producenta z regulacją natężenia oświetlenia w zakresie 45-100%? Oferowany parametr 
jest optymalny do wykonywania zabiegów. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

280. Dotyczy pkt. 21, Pakiet/cześć nr 1, Lampa diagnostyczno-zabiegowa LED jednoczasowa, przejezdna 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę diagnostyczno-zabiegową renomowanego 
niemieckiego producenta o klasie ochrony IP=42? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

281. Dotyczy pkt. 4, Pakiet/cześć nr 1, Myjnia dezynfektor 
Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania myjnię dezynfektor o wymiarach 1500x 450 x 500 mm ( 
wys. x szer. x gł.)? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

282. Dotyczy pkt. 8, Pakiet/cześć nr 1, Myjnia dezynfektor 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię dezynfektor składający się z 14 dysz w tym 8 
obrotowych? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

283. Dotyczy pkt. 9, Pakiet/cześć nr 1, Myjnia dezynfektor 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię dezynfektor o mocy elementów grzejnych 2,7 kW? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

284. Dotyczy pkt. 23, Pakiet/cześć nr 1, Myjnia dezynfektor 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię dezynfektor o poziomie emitowanego hałasu 54 dB? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

285. Dotyczy pkt. 12, Pakiet/cześć nr 1, Myjnia dezynfektor 
Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości modyfikowania przez użytkownika programów 
myjących. Modyfikowanie programów w myjni dezynfektorze powinno być wykonywane tylko i 
wyłącznie przez autoryzowany serwis. Ingerencja w takie elementy personelu może zaważyć na 
skuteczności i powtarzalności procesu. 
Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dezynfektora bez możliwości modyfikowania przez 
użytkownika programów myjących. 
 

286. Dotyczy pkt. 20, Pakiet/cześć nr 1, Myjnia dezynfektor 
Czy Zamawiający nie  popełnił omyłki, określając wydajność pompy myjącej na 200l/min? Myjnie do 
kaczek i basenów charakteryzują się znacznie niższym poborem wody w związku z tym, czy 
Zamawiający dopuści urządzenie o wydajności pompy 90l/min? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

287. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacją wysokości, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści stół z tworzywowymi ogranicznikami zapobiegającymi przesuwaniu się 
materaca? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

288. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacją wysokości, sztuk 3. 
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Czy Zamawiający dopuści stół z materacem o grubości 60mm? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

289. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacją wysokości, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach 2060mm x 755mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

290. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacją wysokości, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści stół z leżem o wymiarach 1920mm x 650mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

291. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacją wysokości, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści stół z kolumnami aluminiowymi, które nie wymagają stosowania 
tworzywowych osłon? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

292. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacją wysokości, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie 585mm – 905mm? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

293. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacją wysokości, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacja segmentu pleców w zakresie 0-70 stopni? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

294. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacją wysokości, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga w zakresie 0-12 
stopni w obu kierunkach? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

295. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacją wysokości, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści stół z krążkami odbojowymi zamontowanymi w narożnikach, niezależne od 
uchwytów do prowadzenia? 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

296. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacją wysokości, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści stół bez możliwości montażu podpórki ręki? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

297. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacją wysokości, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści stół o wadze 120kg? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

298. Dotyczy Pakiet/cześć nr 1, Stół do badań, przejezdny, z regulacją wysokości, sztuk 3. 
Czy Zamawiający dopuści stół z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 230kg?  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

299. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ. 
Dotyczy Zestawienia Wymaganych Parametrów Technicznych następujących urządzeń: 
• Zestaw laparoskopowy FULL HD do laparoskopii-1 zestaw, sztuk 1 
• zestaw endoskopowy -1 zestaw, sztuk 1 
• Echo Doppler – 1 zestaw, sztuk 1 
• Aparat ultrasonograficzny mobilny-1zestaw, sztuk 1. 
Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że wyszczególnione powyżej wymagane przez Zamawiającego 
urządzenia zostaną dostarczone wraz z aktywnymi licencjami DICOM, MODALITY WORKLIST oraz 
MULTIFRAME (umożliwia przesyłanie całych filmów z urządzenia) potrzebne do ich obsługi w systemie 
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RIS/PACS. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

300. Dotyczy Wzór umowy - §5 pkt 14. 
Prosimy o przedstawienie czasu reakcji oraz o potwierdzenie, że czas reakcji jest liczony od momentu 
zgłoszenia w godzinach roboczych.  
Odp. Zgodnie z SIWZ czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii zostanie podany w ofercie. 
 

301. Dotyczy Wzór umowy - §5 pkt 18. 
Prosimy o potwierdzenie, że poprzez „dni robocze” Zmawiający ma na myśli dni od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych u Zamawiającego. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

302. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet/część nr 1 
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 Przedmiot Respirator, sztuk 3. Jako osobny pakiet, co może 
wpłynąć na ilość oferentów i jednocześnie dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy 
respirator stacjonarno-transportowy, z możliwością transportu pacjenta, renomowanej niemieckiej 
firmy Fritz Stephan o następujących parametrach: 

Parametry ogólne 

1.  Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej.  

2.  Waga modułu respiratora 6,3 kg (z akumulatorem) 

3.  Wentylacja dorosłych, dzieci powyżej 3 kg 

4.  

Zasilanie w tlen: 
- z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar 
- niskim ciśnieniem O2: 0-1,5 bar 
- kompatybilne z tlenem 93% 

5.  Integralna turbina – przepływ szczytowy 230 l/min. 

6.  Zasilanie sieciowe 100-240 V 50 Hz+/-10% 

7.  Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora 180 minut 

8.  Klasa szczelności IP44 

9.  Standardy: EN 794-3; EN 1789; EN 60601-1-2 

10.  Respirator przeznaczony do transportu wewnątrz szpitalnego, w karetce, w transporcie lotniczym. 

Tryby wentylacji 

1.  Preprogramowane parametry wentylacji dla dzieci oraz dorosłych – wybór przyciskiem na panelu czołowym 

2.  Wentylacja kontrolowana objętością: VC-CMV; VC-SIMV 

3.  Wentylacja kontrolowana ciśnieniem: PC-CMV; PC-SIMV 

4.  Wentylacja wspomagana: PC-ACV; CPAP 

5.  Wentylacja nieinwazyjna: PC-ACV; PC-SIMV; PC-CMV; CPAP 

6.  Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC 

7.  CPAP, DuoPAP 

8.  Wspomaganie ciśnieniowe PSV 

9.  Możliwość regulacji triggera wydechowego w funkcji PSV 

10.  Funkcja preoksygenacji: stężenie tlenu 21-100%; zakres regulacji czasu 10-180 sek. 

11.  Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej  

12.  Trigger przepływowy 0,2 do 15 l/min. 

13.  Trigger wydechowy 5-70% 

Parametry wentylacji 
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1.  Częstość oddechów regulowana w zakresie 1–150 odd./min. 

2.  
Objętość oddechowa regulowana w zakresie: 
- 20-2000 ml (tryb PC/PRVC) 
- 100 do 2000 ml (tryb VC) 

3.  Czas wdechu regulowany w zakresie 0,2 do 30 sek. 

4.  Czas wydechu regulowany w zakresie 0,2 do 30 sek.  

5.  Współczynnik I:E regulowany w zakresie 1:150, 150:1 

6.  Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% 

7.  Ciśnienie wdechowe Pinsp regulowane w zakresie 6 – 55 mbar 

8.  Ciśnienie wspomagania Psupp regulowane w zakresie 1 – 50 mbar 

9.  
Wybór opcji przełączania cyku oddechowego:  
Ti / Te; I:E / częstość odd.; Ti / częstość odd. 

10.  Wentylacja bezdechu (apnea ventilation)  

11.  PEEP regulowane w zakresie 0 – 25 mbar 

Monitorowanie 

1.  Kolorowy ekran dotykowy TFT, przekątna 8,4 cali 

2.  Wyświetlanie 3 krzywych dynamicznych 

3.  Wyświetlanie parametrów wentylacji:  

4.  Graficzna prezentacja 3 pętli oddechowych 

5.  Prezentacja 72 godzinnych trendów mierzonych parametrów 

6.  Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegu dynamicznego i pętli oddechowej 

a)  Częstość oddechowa 

b)  Częstość oddechów spontanicznych 

c)  Objętość wydechowa pojedynczego oddechu 

d)  Objętość wydechowa pojedynczego oddechu spontanicznego 

e)  Objętość wentylacji minutowej  

f)  Objętość minutowa wentylacji spontanicznej  

g)  Minutowa objętość przecieku 

h)  Czas wdechu 

i)  Czas wydechu 

j)  Czas bezdechu 

k)  Opór oddechowy (R) 

l)  Podatność (C) 

m)  I:E 

n)  Ciśnienie szczytowe  

o)  Ciśnienie plateau 

p)  Średnie ciśnienie w układzie oddechowym 

q)  P0,1 

r)  Ciśnienie PEEP/CPAP 

Alarmy 

1 Kategorie alarmów: alarmy techniczne, alarmy pacjenta wysokiego/ niskiego priorytetu 

2 
Niskie/ wysokie ciśnienie średnie PAW, niedrożność, objętość minutowa MV niska/ wysoka, apnea, objętość 
oddechowa VT niska/ wysoka, wysoka częstość oddechowa, przeciek, PEEP wysokie/ niskie 

11 Pamięć alarmów z ich opisem 

Wyposażenie 

1.  Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 10 szt. 
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2.  Podstawa jezdna 

3.  
Możliwość komunikacji z rządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora za pomocą 
karty SD 

4.  Gniazdo podłączenia nebulizatora. Programowany czas nebulizacji 5 do 30 minut 

5.  Oprogramowanie w języku polskim 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

303. Dotyczy części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania 2 wideogastroskopów? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

304. Dotyczy pkt.3, 29, 71, 78 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr 
cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w 
nowoczesny białym świetle LED bez zastosowania klasycznego źródła światła oraz światłowodów” 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie jako równoważne do opisanych w pkt 3, 29, 
71, 78 części 3 OPZ. 
 

305. Dotyczy pkt.4, 5 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Grubość całej sondy endoskopowej  9,8 mm oraz grubość końcówki 
sondy endoskopowej 10,2 mm”. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

306. Dotyczy pkt.7, 33 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Głębia ostrości od 3 mm do 100 mm dająca możliwość obserwacji 
tkanki w dużym powiększeniu bez utraty ostrości” 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

307. Dotyczy pkt.16 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Długość całkowita 1366mm” 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

308. Dotyczy pkt. 18, 45 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Układ RFID do identyfikacji endoskopu przez myjnie endoskopową” 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

309. Dotyczy pkt. 26, 54 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Kompatybilność z oferowaną oraz posiadaną myjnią endoskopową” 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

310. Dotyczy pkt. 30, 31 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Grubość całej sondy endoskopowej oraz grubość końcówki sondy 
endoskopowej 13,2 mm” 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

311. Dotyczy pkt. 41 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Długość sondy roboczej 1600 mm +/- 7% , gwarantująca odpowiedni 
zasięg endoskopu” 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

312. Dotyczy pkt. 47 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania aparatów (kolonoskopu oraz  
gastroskopu) z dodatkowym kanałem płuczącym co jest obecnie standardem dla tego typu urządzeń? 
Odp. Zamawiający potwierdza, że oczekuje zaoferowania aparatów (kolonoskopu oraz  gastroskopu) 
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z dodatkowym kanałem płuczącym. 
 

313. Dotyczy pkt. 47 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania dedykowanej do opisanego kanału 
pompy płuczącej? Czy pompa ma być sterowana z dowolnego przycisku endoskopu 
(programowalność)? 
Odp. Zamawiający oczekuje zaoferowania dedykowanej do opisanego kanału pompy płuczącej, 
odpowiedniej do oferowanego urządzenia. Zamawiający dopuszcza, aby pompa sterowana była z 
dowolnego przycisku endoskopu. 
 

314. Dotyczy pkt. 56 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Możliwość wyboru standardu obrazowania: HDTV1080p, XGA, SXGA, 
720p” 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

315. Dotyczy pkt. 57, 60 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Cyfrowe wyjście oraz wejście HDTV1080: DVI-D 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

316. Dotyczy pkt. 58, 59 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wyjścia Y/C, VGA” 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

317. Dotyczy pkt. 61 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wyjścia komunikacyjne RJ45, Mini Jack” 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

318. Dotyczy pkt. 64 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „System archiwizacji z możliwością używania znaków diakrytycznych 
(ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta” 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

319. Dotyczy pkt. 66 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Zapisywanie zdjęć jako min. JPEG lub bezstratny PNG” 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

320. Dotyczy pkt. 69 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu – 6 trybów 
po 6 ustawień” 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

321. Dotyczy pkt. 70 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu w czasie rzeczywistym” 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

322. Dotyczy pkt. 74 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Dowolnie programowalne przyciski funkcyjne na endoskopie 4 + 
programowalne Widgety na dotykowym panelu sterującym” 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

323. Dotyczy pkt. 79 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Brak żarówki zapasowej ze względu na zastosowanie oświetlenia LED 
w technologii bezświatłowodowej gwarantującej pracę min. 10 tys godzin” 
Odp. Zamawiający dopuszcza brak żarówki zapasowej, jeżeli będzie zastosowane oświetlenie LED w 
technologii bezświatłowodowej. 
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324. Dotyczy pkt. 84 części 3 – zestaw endoskopowy: 

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Kompatybilne z endoskopami gastroenterologicznymi” 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

325. Dotyczy pkt. 92 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wejścia DVI, Svideo, Composite” 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. 
 

326. Dotyczy pkt. 100, 101 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Ramię umożliwiające manipulację monitora  lewo, prawo (w osi) oraz 
pochyłu” 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

327. Dotyczy pkt. 109 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „miejsce do prowadzenia kabli z tyłu wózka”. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

328. Dotyczy pkt. 111 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Czy Zamawiający wymaga urządzenia z Menu w języku polskim? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

329. Dotyczy pkt. 111 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Czy Zamawiający wymaga podłączenia urządzenia do oferowanego systemu archiwizacji procesów 
mycia-dezynfekcji z przesyłaniem raportu do badania? 
Odp. Zamawiający wymaga podłączenia urządzenia do oferowanego systemu archiwizacji procesów 
mycia-dezynfekcji z przesyłaniem raportu do badania. 
 

330. Dotyczy pkt. 111-169 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o dopuszczenie poniższej tabeli (myjnia-dezynfektor na dwa endoskopy) w miejsce obecnie 
wymaganej jako rozwiązanie co najmniej równoważne: 

MYJNIA-DEZYNFEKTOR NA DWA ENDOSKOPY – 1 szt. 

Możliwość mycia i dezynfekcji 2 endoskopów (2 osobne komory, niezależnie pracujące) 

Możliwość stosowania środków myjących różnych producentów (w tym opartych na kwasie nadoctowym) 

Możliwość stosowania środków zarówno wielo- jak i  jednorazowego użytku 

Automatyczny proces mycia i dezynfekcji 

Dezynfekcja w obiegu zamkniętym 

W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna  realizacja następujących procesów niezależnie dla każdej komory: 
 faza mycia wstępnego, 
 faza mycia za pomocą środka enzymatycznego (detergentu), 
 faza płukania enzymatycznego, 
 faza środka dezynfekującego, 
 faza płukania za pomocą środka dezynfekującego, 
 faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane są wszystkie kanały endoskopu). 

Możliwość dowolnego zaprogramowania czasów realizacji poszczególnych procesów w tym min.: mycia, dezynfekcji , 
przedmuchu w z zakresie min. 0-9h w każdym z przypadków (w zależności od rodzaju stosowanych środków) 

Możliwość zaprogramowania min. 4  indywidualnych programów mycia 

Funkcja programowania okresu przydatności dla środka wielorazowego użytku 

Funkcja testowania szczelności mytego endoskopu podczas całego cyklu mycia, przyłącze testera szczelności zamontowane 
wewnątrz komory myjącej 

Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD do programowania procesów mycia oraz wyświetlania komunikatów 

Komunikaty wyświetlane w języku polskim 

Myjnia wyposażona w drukarkę dokumentującą przebieg procesu mycia i dezynfekcji 

Zbiornik na środek dezynfekcyjny o pojemności min 13l. dla jednej komory 



 

Strona 44 z 50 

 

Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności min. 2l dla jednej komory 

Zbiornik na wodę o pojemności min. 15l dla jednej komory 

Zbiornik na koncentrat detergentu min. 3l dla jednej komory 

System niezależnych pomp dozujących,  min. 2 pompy działające oddzielnie (środek do mycia i środek do dezynfekcji) dla 
jednej komory 

Myjnia wyposażona w lampę UV stale zanurzona w zbiorniku wodnym co powoduje stałe uzdatnianie wody 

Konstrukcja modułowa (dopuszcza się 2 niezależne urządzenia 1 stanowiskowe) 

Wymiary max 90x75x105cm (szer. X dl. X wys.), Waga max 120kg 

Urządzenie spełniające normę EN ISO 15883-1, EN ISO 15883-4 załączyć potwierdzenie producenta urządzenia oraz 
dodatkowo niezależnego ośrodka badawczego 

Na wyposażeniu stół do badań endoskopowych: 

 Długość: 200 cm 

 Szerokość: 69 cm 

 Wysokość: od 55 cm do 85 cm (regulacja elektryczna) 

 Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -80 ° do +50 ° 

 Waga max 65 kg 
Dopuszczalne obciążenie min 150 kg 

Wyposażona w zmiękczacz wody o parametrach dedykowanych do oferowanego urządzenia 

Na wyposażeniu komplet kuwet do przenoszenia endoskopów (transportu) czystych oraz brudnych. Dopuszcza się wózek 
transportowy odpowiedni dla ilości oferowanych oraz posiadanych endoskopów 

Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

331. Dotyczy pkt. 171, 173 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające wewnętrzny moduł argonowy 
pełniący takie same funkcje jak przystawka argonowa ? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane urządzenie. 
 

332. Dotyczy pkt. 177 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, w którym informacja o aktualnym stanie 
podłączenia elektrody ze skóra pacjenta  przedstawiona jest w formie graficznej? Aparat na bieżąco 
kontroluje aplikację elektrody neutralnej dzielonej. Jeżeli kontakt jest zbyt słaby, komunikat graficzny 
informuje o tym użytkownika i aparat uniemożliwia aktywację  prądu w trybie monopolarnym. 
Informacja o wartości oporności w formie cyfrowej nie jest potrzebna z  punktu widzenia użytkownika. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia, które umożliwia stałą kontrolę aplikacji 
elektrody neutralnej  dzielonej jednorazowej oraz kompletu elektrod dzielonych jednorazowych, które 
są wyposażone w specjalny pas  brzegowy gwarantujący równomierne rozprowadzenie prądu po całej 
powierzchni elektrody biernej i w  przypadku których nie ma potrzeby kierunkowania  elektrod w 
stosunku do pola operacyjnego (elektrody  czynnej)? Oferowane rozwiązanie zapewnia najwyższy 
poziom bezpieczeństwa podczas zabiegów elektrochirurgicznych. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

333. Dotyczy pkt. 182 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z mocą 80W dla trybów koagulacji monopolarnej 
natryskowej i standardowej argonowej, które są trybami wysokonapięciowymi, a w praktyce nie używa 
się wyższych nastaw niż 80W; z dwoma trybami koagulacji monopolarnej argonowej endoskopowej i 
endoskopowej pulsacyjnej z mocą 40W oraz z mocą maksymalną koagulacji monopolarnej kontaktowej 
200 W z możliwością nastawienia 9 efektów tkankowych? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

334. Dotyczy pkt. 184 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z mocą koagulacji monopolarnej natryskowej 80W? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

335. Dotyczy pkt. 188, 189 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w odrębne specjalistyczne tryby do 
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zabiegów polipektomii oraz sfinkterotomii działające w oparciu o automatyczny dobór parametrów 
wyjściowych na podstawie pomiarów wykonywanych w czasie rzeczywistym? Operator ma możliwość 
wyboru efektu cięcia (poziom koagulacji jest dobierany automatycznie). Urządzenie umożliwia również 
regulację procentowego udziału cięcia w całym cyklu oraz długość trwania cyklu. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

336. Dotyczy pkt. 190, 191 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wyposażonego w  4 gniazda uniwersalne, 
umożliwiające podłączenie zarówno kabli mono i jak i bipolarnych (w tym akcesoriów do zamykania 
naczyń i narzędzi do pracy w osłonie argonu), wyposażone w system automatycznego rozpoznawania 
podłączonych narzędzi, gniazdo argonowe, płaskie gniazdo elektrody neutralnej, bez zastosowania 
wymiennych modułów? Zaproponowane rozwiązanie umożliwia jednoczesne podłączenie 4 narzędzi.   
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

337. Dotyczy pkt. 193 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z automatycznym rozpoznawaniem 
podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw 
właściwych dla podłączonego instrumentu? 
Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane urządzenie. 
 

338. Dotyczy pkt. 199 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazową dzieloną o powierzchni 
110 cm2 wyposażoną w pas bezpieczeństwa, który tak jak pierścień potencjału, gwarantuje 
równomiernie rozprowadzenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku jej aplikacji? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

339. Dotyczy pkt. 203 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji min 24 miesiące co jest 
obecnie standardem na rynku? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

340. Dotyczy pkt. 206 części 3 – zestaw endoskopowy: 
Prosimy o podanie nazwy systemów informatycznych RIS/PACS funkcjonujących u Zamawiającego. 
Odp. Zamawiający informuje, że Dostawcą systemów RIS/PACS w SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, 
jest firma Gabos Software Sp. z o. o., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice. 
 

341. Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Strony ustalają, że Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia 
praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Zgody takiej nie można bezpodstawnie 
odmówić.”  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

342. Dotyczy wzoru umowy § 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki  
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) 
wskazanego na fakturze.”  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

343. Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Jeżeli w toku odbioru urządzenia zostaną stwierdzone wady, które nie uniemożliwiają użytkowania 
urządzenia zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem, Zamawiający dokona jego odbioru, a w protokole 
odbioru tego urządzenia zostaną wskazane wszelkie stwierdzone wady oraz wyznaczony przez 
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Zamawiającego termin na ich usunięcie. Za dzień usunięcia wad stwierdzonych w toku odbioru uważa 
się dzień podpisania przez obie Strony protokołu z usunięcia wad urządzenia i z tą chwilą rozpoczynają 
swój bieg terminy rękojmi oraz gwarancji. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, 
niezależnie od przysługującej z tego tytułu kary umownej, Zamawiający będzie miał prawo do 
powierzenia ich usunięcia we własnym zakresie, na ryzyko i koszt Wykonawcy, po wcześniejszym 
pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, oraz samodzielnego sporządzenia protokołu, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym.”  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

344. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Do upływu terminu na usunięcie wady, określonego w gwarancji, Wykonawca może odrzucić 
reklamację. Brak odrzucenia reklamacji zgodnie ze zdaniem poprzedzającym uważa się za 
uwzględnienie reklamacji przez Wykonawcę. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zlecić przeprowadzenie ekspertyzy przez inny autoryzowany serwis. Jeżeli 
reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy 
ponosi Wykonawca.” 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

345. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Każda usterka urządzenia objęta gwarancją, skutkująca wyłączeniem urządzenia z eksploatacji, 
powoduje przedłużenie okresu gwarancji na urządzenie o czas trwania naprawy o ile trwała powyżej 10 
dni roboczych.”  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

346. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 18 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Wymagany czas naprawy – do 10 dni roboczych, liczonych od dnia następującego po dniu, w którym 
nastąpił moment reakcji.”  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

347. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„W przypadku, gdy dane urządzenie było trzykrotne naprawiane (wystąpiła ta sama istotna usterka), 
Wykonawca ma obowiązek wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W przypadku uchylania się 
Wykonawcy od realizacji tego obowiązku, Zamawiający może zlecić wymianę innemu autoryzowanemu 
serwisowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji 
umowy.”  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

348. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 21 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„W przypadku przekroczenia okresu reakcji / naprawy, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 6 
niniejszej umowy. W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się 
naprawy kary umowne nie będą naliczane.” 
Odp. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu zastępczego (o takich samych lub 
lepszych parametrach) i tym samym odstąpi od naliczania kar umownych z powodu przedłużenia 
terminu naprawy. 
 

349. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 22 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający może zlecić usunięcie 
ich innemu autoryzowanemu serwisowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia 
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należytego wykonania umowy.”  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

350. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2, 3, 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 200 zł na 100 zł oraz 
odpowiednio z 10% na 5%? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

351. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1.6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„opóźnienia w dokonaniu naprawy, o ponad 10 dni roboczych,”  
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

352. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2-4 może nastąpić po uprzednim 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.” 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

353. Dotyczy załącznika nr 4 - projektu umowy, dot. pakiet nr 4 
Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy 
do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający 
wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu 
naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym 
wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej 
wynagrodzenia określonego w §…umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie 
interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie 
jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku 
ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 
 

354. Dotyczy załącznika nr 4 - projektu umowy, dot. pakiet nr 4 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście 
naruszenia praw własności intelektualnej? 
1.  Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, 
zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio 
naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,  
(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz  
(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie 
przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz  
(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia. 
2.  Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić 
kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. 
3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności 
Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie 
roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub 
instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub 
technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub 
jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż 
zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) 
wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli 
naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z 
Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie 
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zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez 
Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu 
komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa). 
4.   W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca 
będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego 
korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia 
lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia 
oryginalnych Produktów. 
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają 
zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na 
podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do 
zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń. 
6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na 
Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.  
7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za 
roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki 
przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
355. Dotyczy załącznika nr 4 - projektu umowy, dot. pakiet nr 4 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
356. Dotyczy załącznika nr 4 - projektu umowy, dot. pakiet nr 4 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości 
brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom 
na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty. 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
357. Dotyczy Pakiet nr 4 Echo Doppler pkt 66 oraz Aparat ultrasonograficzny mobilny pkt 76 dot Włączenie  

(Integracja) oferowanych. 
Czy wymagania opisane w pkt 66 i 76 oznaczają, że dostawca jest zobowiązany do skonfigurowania, 
przetestowania i przystosowania aparatu tak, aby współpracował z siecią szpitalną w zakresie opisanym 
w w/w punktach i tym samym zapewni przepływ badań, w tym obrazów, raportów, pętli obrazowych 
oraz współpracę z worklistą w ramach posiadanego przez szpital oprogramowania obsługującego 
RIS/PACS i nie będzie wymagane zakup dodatkowych licencji lub prac związanych z rozbudową 
oprogramowania obsługującego szpital? 
Jeżeli jednak jest konieczność zakupu w/w licencji czy usług w ramach integracji to prosimy o podanie 
informacji do jakiego systemu i w jakim zakresie ma być wykonana integracja. 
Odp. Zamawiający potwierdza wymóg integracji urządzenia Echo Doppler. Nie wymaga integracji 
przenośnego urządzenia USG. Zamawiający informuje, że Dostawcą systemów RIS/PACS w SP ZOZ w 
Międzyrzecu Podlaskim, jest firma Gabos Software Sp. z o. o., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice. 
 
 

358. Dotyczy pakiet/część nr 3, Zestaw endoskopowy - 1 zestaw, sztuk 1. 
Jako że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia oczekuje kompletnego zestawu endoskopowego 
(m.in. endoskopy, wózek, monitor), prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania 
również, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zestawu: 
- Ssaka medycznego, endoskopowego, kompletnego i dedykowanego do oferowanych endoskopów? 
- Pompy płuczącej do kanału płuczącego tzw. „Water Jet", kompletnej do prawidłowej pracy, 
dedykowanej do oferowanych endoskopów, sterowanej z endoskopu? 
- Insuflatora CO2 dedykowanego i kompletnego do posiadanych praz oferowanych endoskopów 
(kompletnego z uchwytem na butlę, zaworami, reduktorem, ustawialnego na oferowanym wózku 
endoskopowym)? 
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Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania również, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
zestawu: 
Ssaka medycznego, endoskopowego, kompletnego i dedykowanego do oferowanych endoskopów. 
Pompy płuczącej do kanału płuczącego, kompletnej do prawidłowej pracy, dedykowanej do  
oferowanych endoskopów. 
Insuflatora CO2 dedykowanego i kompletnego do posiadanych praz oferowanych endoskopów 
(kompletnego z zaworami, reduktorem, ustawialnego na oferowanym wózku endoskopowym). 

 
359.  Dotyczy pakiet/część nr 3, Zestaw endoskopowy - 1 zestaw, sztuk 1. 

Ze względu na zakup kompletnego zestawu endoskopowego opartego na nowych typach endoskopów, 
czy aby zapewnić oczekiwane warunki serwisowe Zamawiający wprowadzi wymóg zaoferowania 
dodatkowego, zastępczego gastroskopu o wszystkich wymaganych w SIWZ parametrach? Powyższe 
zapewni nieprzerwaną możliwość wykonywania badań endoskopowych. 
Odp. Zamawiający oczekuje, w przypadku, gdy termin naprawy wydłuży się ponad wymagany,  
dostarczenia sprzętu zastępczego (o takich samych lub lepszych parametrach) i tym samym odstąpi 
od naliczania kar umownych z powodu przedłużenia terminu naprawy. 
 

360. Dotyczy pakiet/część nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka o konstrukcji opartej na dwóch kolumnach 
gwarantującej stabilność leża? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
361. Dotyczy pakiet/część nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 450 
do 850 mm? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
362. Dotyczy pakiet/część nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka z możliwością przedłużenia leża o 280 mm? 
Oferowany parametr jest lepszy niż opisany w SIWZ. 
Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza. 

 
363. Dotyczy pakiet/część nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w barierki dzielone, aluminiowo-
tworzywowe, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża? 
Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza. 

 
364.  Dotyczy pakiet/część nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca przeciwodleżynowego o wysokości 11 cm? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
365. Dotyczy pakiet/część nr 1, Łóżko pacjenta, sztuk 87 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca przeciwodleżynowego prostokomorowego z 
pompą wyposażoną w tryb pracy zmienny? 
Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza. 

 
366. Dotyczy pakiet/część nr 1, Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, sztuk 3. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni o głębokości 475mm? Oferowany parametr 
minimalnie odbiega od opisanego w SIWZ. 
Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza. 

 
367. Dotyczy pakiet/część nr 1, Schody rehabilitacyjne, sztuk 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie schodów rehabilitacyjnych o wysokości wraz z 
podestem i poręczami 1400 mm? 
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Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza. 
 

368. Dotyczy pakiet/część nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki przyłóżkowej wykonanej w całości z ocynkowanej 
stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym? 
Odp. Zgodnie z SIWZ. 

 
369. Dotyczy pakiet/część nr 1, Szafka przyłóżkowa, sztuk 87 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafki przyłóżkowej o całkowitej szerokości ze złożonym 
blatem bocznym 550 mm? 
Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza. 

 


