Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.271-6/20
Kraków, dnia 05.05.2020 r.

wg rozdzielnika:
ODPOWIEDZI
na zapytania dotyczące treści SIWZ
oraz zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest „Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia meblowego na Blok Operacyjny z podziałem na 20
pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD
poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy
ulicy Strzeleckiej 2”, nr postępowania: DZP.271–6/20,
I.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie (Zamawiający) informuje, że wpłynęły
zapytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2019.1843 t.j.), którego przedmiotem jest „Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia meblowego na Blok
Operacyjny z podziałem na 20 pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i
Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2”.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz
z udzielonymi odpowiedziami:
Pytania I
Pytanie 1 – do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik 2L (pakiet 12, poz. 10)
Prosimy o dopuszczenie mniejszej wagi urządzenia tj. 200 kg, co jest parametrem lepszym od opisanego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2 – do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik 2L (pakiet 12, poz. 14)
Prosimy o dopuszczenie urządzenia o niższym poborze energii elektrycznej tj. 500W, 2.2A co jest parametrem
lepszym od opisanego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3 – do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik 2L (pakiet 12, poz. 18)
Czy poprzez ruchome uchwyty Zamawiający ma na myśli, by były one ściągane w dół umożliwiając zamontowanie
endoskopu po za strefą przechowywania?
Odpowiedź: TAK.
Pytanie 4 – do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik 2L (pakiet 12, poz. 20)
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Prosimy o dopuszczenie pneumatycznej blokady drzwi, co jest parametrem lepszym od opisanego ponieważ szafa nie
otworzy się w przypadku chwilowego spadku zasilania w sieci Szpitalnej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5 – do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik 2L (pakiet 12, OGÓLNE)
Czy Zamawiający wymaga by szafa posiadała wskaźniki LED niezależnie dla każdego uchwytu, co umożliwia
podglądnięcie statusu kondycjonowania endoskopów bez potrzeby podchodzenia do urządzenia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6 – do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik 2L (pakiet 12, OGÓLNE)
Prosimy o podanie listy endoskopów: modeli oraz nr seryjnych w celu wyceny odpowiednich przyłączy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie pakietu nr 12 –
szafa na endoskopy. Szczegóły unieważnienia postępowania znajdują się na stronie internetowej
https://www.dzieciecyszpital.pl/pl/przetarg-nieograniczony-pn-dostawa-sprzetu-medycznego-i-wyposazeniameblowego-na-blok-operacyjny-z-podzialem-na-20-pakietow-w-ramach-inwestycji-utworzenie-malopolskiegocentrum-pediatrii-i-kompleksowego-leczenia-dzieci-z-fasd-poprzez-przebudowe-obiektu-wojewodzkiegospecjalistycznego-szpitala-dzieciecego-im-sw-ludwika-w-krakowie-przy-ulicy-strzeleckiej-2-znak-sprawy-dzp-271-620.
Pytania II
Dotyczy zadanie nr 8:
1. Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz płynów infuzyjnych o stałej, ustawionej fabrycznie temperaturze 41,9 ℃ ±
0,1℃? Temperatura ta jest bezpieczna dla krwi i związków krwiozastępczych tak więc niweluje ryzyko ich uszkodzenia.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga regulowanego poziomu temperatury.
2. Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz płynów infuzyjnych o zakresie prędkości podaży ogrzanego płynu: 50 –
5000 ml/godz.?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż popełnił błąd przy zapisie w pkt 9
w kolumnie „Opis parametrów technicznych. W związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2H, pakiet nr 8
do SIWZ, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.
3. Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz płynów infuzyjnych w którym drenem grzewczym jest specjalna,
dedykowana, jednorazowa linia z płaszczem wodnym o długości 2,4m współpracująca ze standardowymi drenami z
połączeniem luer lock? Dzięki podgrzewaniu płynu ciepłą wodą krążącą w linii na całej długości do pacjenta brak jest
tzw. gorących punktów mogących uszkadzać krew i związki krwiozastępcze.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz płynów infuzyjnych z wyświetlaczem cyfrowy LCD wskazujący aktualną
temperaturę płynu krążącego w linii? Różnica temperatury płynów krążącego w linii a podawanego pacjentowi
maksymalnie wynosi 0,5 ℃.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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Pytania III
Pytania do SIWZ, Pakiet 8 - załącznik nr 2H do SIWZ
Pytanie 1) Czy Zamawiający dopuści temperaturę pracy 36/39 stopni C ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2) Czy Zamawiający dopuści przepływy rzędu 1-20 ml/min ?
Odpowiedź: Odpowiedź na powyższe pytanie znajduję się w odpowiedziach na pytania II w pkt 2.
Pytanie 3) Czy Zamawiający dopuści współprace z drenami uniwersalnymi o średnicy 4,1-5,0 m ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytania IV
Pytania do Załącznika nr 2A (pakiet nr 1) – Stół operacyjny mobilny – 1 sztuka:
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny mobilny, który posiada regulację wysokości blatu w
zakresie 680-1080 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny mobilny, który posiada regulację pilotem następujących
pozycji: regulacja wysokości blatu; podnoszenie segmentu plecowego w zakresie -400 do +800; przechyły wzdłużne w
zakresie 400; przechyły poprzeczne w zakresie 300; poziomowanie blatu do pozycji "0"; przesuw wzdłużny blatu 400
mm; natomiast regulacja segmentu nóg odbywa się za pomocą sprężyn gazowych z blokadą?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie i uszczegółowienie o jakie dodatkowe wyposażenie blatu dla dzieci
chodzi?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wymogu dodatkowego wyposażenia blatu dla dzieci. W związku
z powyższym Zamawiający modyfikuje pkt 29 w zakresie pakietu nr 1 załącznik nr 2A do SIWZ - Stół operacyjny
mobilny – 1 sztuka, poprzez wykreślenie z pkt. 29 słów „dodatkowe wyposażenie blatu dla dzieci”.
Pytania do załącznika nr 3 – Wzór umowy:
§9; ust. 1:
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej 1% na 0,5% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto
danego pakietu określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §2
ust. 1? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kary umownej Zamawiający wyrazi zgodę?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 0,8%.
W związku z powyższym §9 ust 1 projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,8 % kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy brutto danego pakietu określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania
umowy ze skutkiem natychmiastowym.”
§9; ust. 2:
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 1% na 0,5% kwoty wynagrodzenia umownego brutto
danego pakietu, o którym mowa w §6 ust. 1:
a) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady lub usterki w okresie gwarancji/ rękojmi;
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b) za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w §4 ust. 7
umowy;
c) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu i użyczeniu sprzętu zastępczego w terminie określonym w §4 ust. 8 umowy; za
każdy dzień zwłoki ponad termin wykonania naprawy określony w §4 ust. 9 umowy
Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kary umownej Zamawiający wyrazi zgodę?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 0,8%.
W związku z powyższym §9 ust 2 projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,8 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu, o którym mowa w § 6 ust. 1:
a) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady lub usterki w okresie gwarancji/rękojmi,
b) za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do realizacji naprawy gwarancyjnej w terminie określonym w §4
ust.7 umowy.
c) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu i użyczeniu sprzętu zastępczego w terminie określonym w §4 ust.8
umowy
d) za każdy dzień zwłoki ponad termin wykonania naprawy określony w §4 ust.9 umowy”.
Pytania V
Pakiet nr 1 – stół operacyjny mobilny (zestaw pytań nr 1)
1. Dotyczy wiersza 7 (wypiętrzenie klatki piersiowej).
Chcielibyśmy zaoferować zaawansowany stół z segmentem modułowym.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie umożliwiające taką konfigurację modułów
i ułożenie pacjenta w celu wypiętrzenia klatki piersiowej aby nie było potrzeby posiadania sekcji pleców z dodatkowym
wypiętrzeniem klatki piersiowej? Proponowane rozwiązanie jest funkcjonalnie tożsame z wymaganym, więc nie ma
konieczności jego dublowania poprzez dodatkowe elementy niepotrzebnie podwyższające cenę stołu.
Uzasadnienie: W nowoczesnym systemie modułowym, a taki chcemy zaoferować, przy odpowiedniej konfiguracji
segmentów, wypiętrzenie klatki piersiowej uzyskuje się na styku płyty centralnej i pierwszego segmentu oparcia
pleców. Jest to bowiem oś z regulacją pochylenia / unoszenia. Górną płytę oparcia pleców wstawiamy pomiędzy
segment centralny a podnóżki.
Ta idea konstrukcji modułowej pozwala na obniżenie kosztów zakupu i spełnia dokładnie funkcję wypiętrzenia klatki
piersiowej (rys. – rozwiązanie oferowane):
ogranicznikamiWypiętrzenie
nerkowe / piersiowe

Listwy ruchome z

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, w którym tylko listwy na ruchomych przegubach
segmentu centralnego od strony nóg wyposażone są w ograniczniki blokujące możliwość przypadkowego wypadnięcia
uchwytów na akcesoria? Ponadto, zaoferowany stół zostanie wyposażony w bardzo precyzyjne, uniwersalne uchwyty z
systemem samoblokującym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, e-mail:info@dzieciecyszpital.pl
Konto: Bank PeKaO SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083

Szpital akredytowany

Certyfikat ISO 9001:2015

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.271-6/20

3. Dotyczy wiersza 9: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z blatem modułowym
o całkowitej długości (gdy założone wszystkie moduły) 2190 mm? W oferowanym rozwiązaniu użytkownik może nie
zakładać jednego z modułów, np. 250 mm, wówczas całkowita długość blatu zmniejszy się do 1940 mm. Modułowość
blatu i jego skracanie lub wydłużanie w oferowanym rozwiązaniu daje daleko większe możliwości:

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. Dotyczy wiersza 11: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o wysokości blatu w jego dolnym
zakresie od 575 mm, co odbiega od wymogów zaledwie o 5 mm na korzyść
(blat schodzi jeszcze niżej niż wymaga tego opis czyli 600 mm +/- 20 mm).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
5. Dotyczy wiersza 18, 19, 27: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny
z elektrohydraulicznym przesuwem blatu w zakresie 350 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
6. Dotyczy wiersza 20: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z pilotem LCD, który nie informuje o stanie
naładowania baterii stołu? W oferowanym rozwiązaniu informacja o stanie baterii wskazywana jest przez cały czas
kontrolką ledową na panelu sterowania umieszczonym na kolumnie stołu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
7. Dotyczy wiersza 24: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny mobilny z elektrohydraulicznym
systemem blokowania podstawy do podłoża za pomocą wysuwanych stopek, sterowany za pomocą pilota ręcznego
lub panelu sterowania? Stopki działają dynamicznie – kompensują nierówności podłoża. Oferowane rozwiązanie jest
korzystniejsze od wymaganego w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
8. Dotyczy wiersza 26: Pragniemy zauważyć, iż w opisie przedmiotu zamówienia znalazła się sprzeczność. W wierszu
19 Zamawiający wymaga regulacji segmentu nóg z pilota (a zatem elektrycznie), z kolei w wierszu 26 – przy pomocy
sprężyn gazowych (a zatem manualnie). Czy wobec powyższych Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny
z podnóżkami regulowanymi z pilota (elektrycznie) i podgłówkiem regulowanym manualnie za pomocą systemu
zapadkowego z blokadami sprężynowymi dla regulacji kątowej?
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Odpowiedź: Zamawiający informuje , iż nie ma sprzeczności w opisie dot. pakietu nr 1-Zamawiający wymienia w
wierszu 19 regulacje pilotem m.in. segmentu nóg, natomiast w wierszu 26 –regulacja podgłówka oraz podnóżków
WSPOMAGANA sprężynami gazowymi z blokadą. Zamawiający dopuszcza stół operacyjny z podnóżkami
regulowanymi z pilota (elektrycznie), z podgłówkiem regulowanym manualnie z blokadami sprężynowymi dla
regulacji kątowej.
9. Dotyczy wiersza 27: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia podgłówka w prowadnicę kasety RTG?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 – stół operacyjny mobilny (zestaw pytań nr 2)
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z napędem hybrydowym, tj. część funkcji realizowana
jest elektrohydraulicznie z pilota lub panelu (zmiana wysokości blatu, przechyły wzdłużne i boczne, blokowanie do
podłoża); natomiast inna część elektromechanicznie z pilota lub panelu (zmiana kąta oparcia dolnego segmentu
pleców, flex / reflex, kątowa regulacja segmentu nóg w pionie, automatyczne poziomowanie, przesuw wzdłużny
blatu)? W oferowanym stole regulacja podgłówka oraz podnóżków w płaszczyźnie poziomej (rozchylanie) odbywa się
manualnie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Dotyczy wiersza 9: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z blatem modułowym o całkowitej długości (gdy
założone wszystkie moduły) 2142 mm? W oferowanym rozwiązaniu użytkownik może nie zakładać jednego z
modułów, np. 250 mm, wówczas całkowita długość blatu zmniejszy się do 1892 mm. Modułowość blatu i jego
skracanie lub wydłużanie w oferowanym rozwiązaniu daje daleko większe możliwości:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. Dotyczy wiersza 21: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z zasilaniem bateryjnym 36V
(wewnątrz trzy akumulatory x 12V). Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego – większe napięcie i większa
liczba baterii, a zatem większa ich łączna pojemność przekłada się na moc urządzenia i przede wszystkim – na długość
czasu pracy bez ładowania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie wymaganych elementów dla pozycji „dodatkowe wyposażenie blatu dla
dzieci” – wiersz 31.
Odpowiedź: Odpowiedź na powyższe pytanie znajduję w Pytaniach IV pkt 3 powyżej.
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Pytania VI
Pakiet nr 1
Czy Zamawiający dopuści stół o dopuszczalnym obciążeniu dynamicznym stołu: min. 220 kg (poz. 29 tabeli
parametrów), który to parametr niewiele różni się od wyspecyfikowanego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytania VII
Pakiet nr 1
W ww. postępowaniu sposób opisania zamówienia przez Zamawiającego wskazuje na dobór parametrów
technicznych charakterystycznych dla stołu operacyjnego firmy OPT. W konsekwencji Zamawiający daje możliwość
zaoferowania jedynie konkretnego produktu i eliminuje możliwość złożenia ofert konkurencyjnych.
Czy aby zapewnić konkurencję Zamawiający dopuści stół operacyjny z asymetryczną kolumną gdzie nie potrzebny jest
przesuw wzdłużny, z oparciem pleców jednosegmentowym, z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej
przez zamianę pozycji A i B oraz FLEX i REFLEX, z listwami bocznymi bez ograniczników na całej długości stołu, bez
systemu antykolizyjnego, z zakresem wysokości 686-1092 mm, szerokością blatu 520 mm i długością blatu 1997mm,z
centralną blokada kół realizowana poprzez przycisk w panelu umieszczonym w kolumnie stołu lub pilocie,
z dodatkowym wyposażeniem blatu dla dzieci realizowanym przez zamianę pozycji A i B?
Zaproponowane rozwiązania są bardzo zbliżone do wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ i są powszechnie
wykorzystywane na blokach operacyjnych.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga , aby stół posiadał przesuw wzdłużny, oparcie pleców z możliwością uzyskania
wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), listwy boczne wyposażone w ograniczniki lub takie rozwiązanie ,
które zabezpieczy korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem, stół wyposażony w
system antykolizyjny lub takie rozwiązanie konstrukcyjne które uniemożliwia kolizję , zakres wysokości Zamawiający dopuszcza, szerokości blatu- Zamawiający dopuszcza, długości blatu- Zamawiający dopuszcza,
centralna blokada kół realizowana poprzez przycisk w panelu umieszczonym w kolumnie stołu lub pilocieZamawiający dopuszcza, dodatkowe wyposażenie dla dzieci – do zoptymalizowania bezpiecznego ułożenia w
zależności od wielkości, wzrostu dziecka przy pomocy dodatkowych elementów.
Pytania VIII
ZADANIE NR 11: System ogrzewania pacjenta
1. Pytanie nr 1 do punktu 7 specyfikacji: „Materac podłączany bezpośrednio do kontrolera grzewczego,
umiejscawiany na stole operacyjnym i mocowany do niego za pomocą rzepów.”
Prosimy o dopuszczenie materaca, który jest podłączany bezpośrednio do kontrolera grzewczego, umiejscawiany na
stole operacyjnym i mocowany do niego za pomocą specjalnych, wytrzymałych i trwałych zatrzasków co czyni te
uchwyty dużo bardziej trwałymi i niezawodnymi od rzepów.
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Pytanie nr 2 do punktu 10 specyfikacji: „W zestawie wielorazowe poszewki, które można prać i dezynfekować”.
Prosimy o dopuszczenie systemu ogrzewania pacjenta z materacem grzewczym bez poszewek wielokrotnego użytku,
przeznaczonych do prania i dezynfekcji powierzchniowej. Materac, który chcielibyśmy Państwu zaoferować nie
wymaga dodatkowych poszewek, a uchwyty do mocowania posiada sam materac i tym samym jest dużo
wygodniejszym w obsłudze oraz bezpieczniejszym w użytkowaniu ze względu na brak możliwości jakiegokolwiek
przesuwania się na stole operacyjnym nawet bez dodatkowych pokrowców. Wprowadzenie do użytkowania materacy
z dodatkowymi pokrowcami generuje dodatkowe koszty dezynfekcji i prania dodatkowych akcesoriów wymiennych
oraz jest dużo bardziej pracochłonne. Nasz system bez dodatkowych pokrowców, który chcemy Państwu zaoferować
jest tańszy w eksploatacji oraz dużo bardziej wygodny dla personelu gdyż wystarczy tylko zdezynfekować (przetrzeć)
materac po użyciu przed kolejnym pacjentem bez konieczności każdorazowego ściągania pokrowca i zakładania
nowego. Dodatkowo warstwa wierzchnia materaca wykonana jest z biokompatybilnego z ciałem ludzkim materiału.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wymaga, żeby system ogrzewania pacjenta spełniał najwyższe standardy bezpieczeństwa co
zapewniają materace z elementami grzewczymi wykonanymi z elastycznych polimerów węglowych w odróżnieniu od
włókien węglowych? Technologia włókien węglowych jest technologią, która wymaga wielu czujników temperatury
(6-12) mających na celu wykrycie powstania tzw. „hot spotów” - miejsc, które mogą spowodować niekontrolowany
wzrost temperatury elementu grzewczego i nawet poparzenie pacjenta. Osobną kwestią jest również ryzyko
uszkodzenia tak wykonanego elementu grzewczego podczas użytkowania, ponieważ przeważnie włókna węglowe
otrzymuje się z poliakrylonitrylu (PAN), który poddawany jest wysokotemperaturowemu procesowi zwęglania –
pyrolizie. Same włókna węglowe należą do grupy materiałów węglowych klasyfikowanych jako materiały ceramiczne i
cechują się wysoką sztywnością i w związku z tym wysoką łamliwością, a przełamanie takich włókien powoduje wzrost
oporności elektrycznej i niekontrolowany wzrost temperatury - we wszystkich dostępnych technologiach przez
element grzewczy przepływa prąd elektryczny. Najnowsze dostępne na rynku technologie jak polimer węglowy
potrzebują wyłącznie jednego czujnika do kontrolowania temperatury elementu grzewczego, który ulokowany jest w
miejscu poza polem operacyjnym. Materace grzewcze z takimi elementami wykluczają w 100% możliwość poparzenia
pacjenta co likwiduje do zera ryzyko uszkodzenia ciała oraz niepotrzebne narażenie szpitala na koszty odszkodowań
itp. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał zaoferowania przedmiotu postępowania zawierającego
element grzewczy wykonanego w technologiach zaawansowanych innych niż włókna węglowe takich jak polimer
węglowy?
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System Alpha jest najwyższej klasy urządzeniem w kwestii bezpieczeństwa i komfortu użytkowania – w 2019 system
wybrany między innymi z tych powodów przez WOŚP!
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytania IX
Dotyczy: Pakiet nr 18 – Wózek anestezjologiczny – 3 szt.
1. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek medyczny wykonany ze stali lakierowanej proszkowo oraz estetycznego,
wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści fronty wózka (fronty szuflad) wykonane z estetycznego, wysokiej jakości
tworzywa sztucznego ABS w kolorze jasnoszarym, możliwość wyboru koloru uchwytów szuflad (do wyboru 6 kolorów
jak na zdjęciu poniżej)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści wózek posiadający wysokość użytkową szuflad: 3 x 150 mm, 1 x 225 mm (jak
na zdjęciu poniżej)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w nadstawkę z 10 pojemnikami z tworzywa sztucznego (2
rzędy po 5 pojemników)?
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
5. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w:
 stojak do infuzji z regulacją wysokości oraz 2 haczykami (jak na zdjęciu poniżej)



tackę (jak na zdjęciu poniżej)



uchwyt na pojemnik do zużytych igieł wyposażony w pasek zabezpieczający pojemnik, przystosowany do
pojemników o różnej pojemności (jak na zdjęciu poniżej)



tworzywowy pojemnik na opady z pokrywą otwieraną kolanem, poj. 14l umieszczony z prawej strony wózka
(jak na zdjęciu poniżej)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
6. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dwa pojemniki na cewniki, jeden umieszczony z prawej
strony wózka, drugi umieszczony z tyłu wózka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
7. Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści wózek na kółkach fi 150 mm, w tym dwa kółka z blokadą?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
8. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w rączkę/uchwyt do prowadzenia umieszczony z boku
wózka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
9. Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary blatu: 640 x 545 mm?
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
10. Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary zewnętrzne: długość 720 mm, szerokość 610
mm, wysokość 1080 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

II.
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Na podstawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U.2019.1843) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w
zakresie:
 Załącznika nr 2A, pakiet nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Stół Operacyjny mobilny, poprzez
usunięcie dwóch pierwszych wierszy z nazwą „LP, WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI (…)” , zmianie uległ pkt. 29,
poprzez usunięcie w kolumnie „Minimalne wymagane parametry urządzenia” wyrażenia „dodatkowe wyposażenie
blatu dla dzieci”.
W związku z powyższym zamawiający wycofuje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu
10.04.2020 r. załącznik nr 2A, pakiet nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, a w jego miejsce zamieszcza się
nowy załącznik nr 2A pakiet nr 3 do SIWZ – po zmianach.
 Załącznika nr 2B, pakiet nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – poz.1 Dwuczaszowa sufitowa lampa
operacyjna z kamera HD oraz wysięgnik do monitora z monitorem medycznym oraz w pozycji 2 Lampa zabiegowa
sufitowa, poprzez usunięcie pierwszego wiersza z nazwą „L.p., Opis parametrów”
W związku z powyższym zamawiający wycofuje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu
10.04.2020 r. załącznik nr 2B, pakiet nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, a w jego miejsce zamieszcza się
nowy załącznik nr 2B pakiet nr 2 do SIWZ – po zmianach.
 Załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
a. poz. 1 Aparat do znieczulenia, poprzez usunięcie pierwszego wiersza z nazwą „L.p., Opis parametrów” oraz
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usunięcie dwóch wierszy po pkt 5 „l.p., parametr (…)”. W związku z tym zmianie uległa numeracja w kolumnie „L.p.”.
Zmianie uległ pkt 32 (pkt 33 przed modyfikacją) oraz pkt 65 (pkt 66 przed modyfikacją).
b) poz. 2 Kolumna anestezjologiczna z windą do aparatu do znieczulenia, poprzez usunięcie pierwszego wiersza z
nazwą „L.p., Opis parametrów”.
c) poz. 3 Kolumna chirurgiczna, poprzez usunięcie pierwszego wiersza z nazwą „L.p., Opis parametrów” , zmianie
uległ pkt 7 poprzez dopisanie słowa w kolumnie „Wartość wymagana” słowa „Tak” oraz zmianie uległ pkt 43 poprzez
usunięcie w kolumnie „Wartość wymagana” słowa „Podać”.
d) poz. 5 Kolumna anestezjologiczna, zmianie uległa kolejność numeracji w kolumnie „L.p.”, zmianie uległ pkt 28
poprzez usunięcie w kolumnie „Wartość wymaga” słowa „podać”.
W związku z powyższym zamawiający wycofuje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu
10.04.2020 r. załącznik nr 2C, pakiet nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, a w jego miejsce zamieszcza się
nowy załącznik nr 2C pakiet nr 3 do SIWZ – po zmianach.
 Załącznika nr 2D, pakiet nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – poz. 1 System integracji, sterowanie
urządzeniami medycznymi i zarządzanie obrazami, poprzez dopisanie w pkt 67 i 81 w kolumnie „Wartość wymagana”
słowa „Tak”.
W związku z powyższym zamawiający wycofuje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu
10.04.2020 r. załącznik nr 2D, pakiet nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, a w jego miejsce zamieszcza się
nowy załącznik nr 2D pakiet nr 4 do SIWZ – po zmianach.
 Załącznika nr 2H, pakiet nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Podgrzewacz płynów infuzyjnych
dostosowany dla dzieci – 2 szt., zmianie uległ pkt 9 w kolumnie „Opis parametrów wymaganych” oraz w kolumnie
„Wartość wymagana” .
W związku z powyższym zamawiający wycofuje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu
10.04.2020 r. załącznik nr 2H, pakiet nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, a w jego miejsce zamieszcza się
nowy załącznik nr 2H pakiet nr 8 do SIWZ – po zmianach.
Ponadto Zamawiający informuje, iż przedmiary będące częścią każdego załącznika nie ulegają zmianie.

 Pkt 8.2. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„
Pakiet

Wadium w zł

1

1 000,00

2

2 200,00

3

5 100,00

4

5 600,00
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5

300,00

6

43,00

7

27,00

8

45,00

9

13,00

10

200,00

11

200,00

12

unieważniony

13

100,00

14

6,00

15

47,00

16

39,00

17

47,00

18

100,00

19

200,00

20

30,00

„
 Pkt 11.1.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„11.1.1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22.05.2020 roku do godziny 09:30”
 Pkt 11.2.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„11.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Pokoju Umów i Zamówień publicznych, w dniu
22.05.2020 r. o godzinie 10:00”
W załączeniu:
1) Załącznik nr 2A, pakiet nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – po zmianie.
2) Załącznik nr 2B, pakiet nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – po zmianie.
3) Załącznik nr 2C, pakiet nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – po zmianie.
4) Załącznik nr 2D, pakiet nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – po zmianie.
5) Załącznik nr 2H, pakiet nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – po zmianie.

Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i
są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
Z poważaniem
Otrzymują:
 strona internetowa Zamawiającego
 a/a
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