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

Kraków, dnia 25.05.2020 r.
wg rozdzielnika:
ODPOWIEDZI
na zapytania dotyczące treści SIWZ_2
oraz zmiana treści SIWZ_3
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
Pyt. dot. (Zał. Nr 2B) Pakiet nr 2 poz. 1 Dwuczaszowa sufitowa lampa operacyjna z kamera HD oraz wysięgnik do
monitora z monitorem medycznym
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie polegające na transmisji z kamer HD na transmisję z
wykorzystaniem światłowodów? Jest to rozwiązanie bezpieczne i nie grozi interferencją sygnału z pozostałych
urządzeń.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania panel naścienny lub stołowym zastępując tym samym sterownik
bezprzewodowy? Takie rozwiązanie grozi interferencją sygnału z pozostałych urządzeń na Sali operacyjnej.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy operacyjne z głębokością oświetlenia wynoszącą 103cm? (L1+L2
przy 20%)Jest to rozwiązanie nieróżniące się bardzo od wymaganego i nie wpływa w żaden sposób na komfort
wykonywanych zabiegów.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kamerę HD z typem przetwornika CMOS 1/2.8”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z pilotem zdalnego sterowania parametrami kamery
wykorzystujący czujnik zbierający sygnał na panelu lampy operacyjnej? To rozwiązanie które, nie wpływa na komfort
wykonywanych zabiegów.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z uchwytami sterylnymi zdejmowanymi na zatrzask klikowy,
które są pasujące tylko do zestawu lamp oraz ramienia na monitor? Zamawiający również wymaga, aby uchwyt
sterylny posiadał regulację natężenia oświetlenia poprzez przesunięcie kciuka. Takie rozwiązanie jest kompatybilne z
lampą operacyjną i nie może być zastosowane w kolumnach chirurgicznych czy anestezjologicznych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z uchwytem na monitor, który nie posiada schowka na zasilacz?
Proponowane urządzenie nie posiada wystającego zasilacza oraz kabli i tym samym nie potrzebny jest schowek na
element którego nie ma.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pyt. dot. (Zał. Nr 2B) Pakiet nr 2 poz. 1 Dotyczy Lampa zabiegowa sufitowa:
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę która posiada sterowanie natężeniem oświetlenia z panelu przy
czaszy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pyt. dot. (Zał. Nr 2G) Pakiet nr 7 poz. 2 Ssak próżniowy – 1 szt.
1. Pkt. 6. Prosimy o określenie w jaki sposób ma być montowany ssak próżniowy na szynę czy do punktu poboru,
gdyż od tego jest uwarunkowana konstrukcja oferowanego urządzenia oraz cena?
Odpowiedź: Ssak powinien mieć możliwość zamontowania na szynie oraz do punktu poboru.
2. Pkt. 7. Prosimy o określenie jakiej pojemności zbiorników wymaga Zamawiający w komplecie ze ssakiem.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zbiornika o pojemności 1l.
3. Pkt. 11. Czy stojak jezdny lub przenośny a być elementem wyposażenie czy jedynie zestaw ma mieć możliwość
rozbudowy o stojak w przyszłości? Jeżeli stojak ma być na wyposażeniu to prosimy o określenie który: jezdny czy
przenośny.
Odpowiedź: Stojak ma mieć jedynie możliwość rozbudowy na przyszłość.
4. Jak standard gniazd próżniowych posiada u siebie Zamawiający?
Odpowiedź: Standard gniazd próżniowych AGA.
Pytania II
Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet 2 poz. 1 Dwuczaszowa sufitowa lampa operacyjna z kamerą HD oraz
wysięgnik do monitora z monitorem medycznym.
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową ze membranowym panelem sterowania
umieszczonym przy kopule? Takie rozwiązania są powszechnie stosowane w lampach operacyjnych a zarazem mniej
podatne na uszkodzenia w odniesieniu do sterowników dotykowych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez funkcji synchronizacji tzn. jednoczesnego sterowania
funkcjami obu kopuł z jednej kopuły?
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez możliwości dotykowego sterowania natężeniem światła za
pomocą centralnego uchwytu poprzez przesunięcie kciuka? Proponowana lampa posiada regulację średnicy
oświetlanego pola za pomocą uchwytu sterylnego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
4. Czy Zamawiający dopuści lampę z przewodową kamerą Full HD przeznaczoną do transmitowania obrazu wysokiej
rozdzielczości?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
5. Czy Zamawiający dopuści lampę z kamerą Full HD o typie przetwornika CMOS 1/3"
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
6. Czy Zamawiający dopuści lampę z kamerą Full HD o szybkości elektronicznej migawki w zakresie od ½ do 1/10000s ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
7. Czy Zamawiający dopuści lampę z kamerą Full HD z optycznym zoom-em na poziomie 10x oraz cyfrowym 12x?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet 2 poz. 2 Lampa zabiegowa sufitowa
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez możliwości dotykowego sterowania natężeniem światła za
pomocą centralnego uchwytu poprzez przesunięcie kciuka? Proponowana lampa posiada regulację średnicy
oświetlanego pola za pomocą uchwytu sterylnego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulowaną temp. barwową w zakresie 3100 5000°K?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytania III
Pyt. dot. (Zał. Nr 2G) Pakiet nr 7 poz. 2 Ssak próżniowy – 1 szt.
1. Pkt. 6. Prosimy o określenie w jaki sposób ma być montowany ssak próżniowy na szynę sprzętową czy do punktu
poboru, gdyż od tego jest uwarunkowana konstrukcja oferowanego urządzenia oraz cena?
Odpowiedź: Ssak powinien mieć możliwość zamontowania na szynie oraz do punktu poboru.
2. Prosimy o informacje dokładnie jaki standard gniazd próżniowych posiada u siebie Zamawiający?
Odpowiedź: Standard gniazd próżniowych AGA.
Pytania IV
Pytanie 1. dot. Pakietu nr 16 – Stolik typu Mayo
Czy Zamawiający dopuści stolik z regulacją wysokości w zakresie 960-1330mm? Zaproponowany wymiar tylko
nieznacznie odbiega (o 10mm) od dopuszczalnej granicy tolerancji określonej w opisie przedmiotu zamówienia.
Pragniemy zwrócić uwagę, że tylko w bardzo rzadkich przypadkach korzysta się ze skrajnych wartości ustawień stolika,
zatem różnica 1 cm nie powinna stanowić problemu dla instrumentariusza, który będzie miał szerokie spektrum
możliwości ustawień ww. sprzętu. Prosimy o dopuszczenie ww. regulacji stolika.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 2. dot. Pakietu nr 17 poz.1, 2, 3 – Taborety
Czy Zamawiający dopuści taboret z regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego zamiast
hydraulicznego? Takie rozwiązanie jest równie funkcjonalne i bezpieczne jak to hydrauliczne umieszczone w opisie
przedmiotu zamówienia. Prosimy zatem o dopuszczenie ww. rozwiązania. Pozostałe wytyczne zgodne z
oczekiwaniami Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3. Dot. Pakietu nr 17 poz.1 ,2, 3 – Taborety
Czy Zamawiający dopuści taboret z podstawą pięcioramienną zamiast trójramiennej? Zaproponowane rozwiązanie
jest bardziej bezpieczne od tego zamieszczonego w opisie przedmiotu zamówienia, ponieważ zapewnia większą
stabilność dzięki kołom osadzonym na skraju podstawy zapobiegając tym samym bujaniu się przy korzystaniu z
taboretu tym samym wymuszając prawidłową postawę użytkownika podczas wykonywania zabiegów. Poniżej zdjęcie
poglądowe oferowanego rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4. dot. Pakietu nr 17 poz.1, 2, 3 – Taborety
Czy Zamawiający dopuści taboret o średnicy podstawy 600 mm? Takie rozwiązanie zapewni dużą stabilność
użytkownikowi podczas wykonywania zabiegów oraz zapewni sporo przestrzeni na swobodne odstawienie stóp na
obręczy i zajęcie maksymalnie wygodnej pozycji na taborecie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5. dot. Pakietu nr 17 poz.1,2,3 – Taborety
Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości taboretu do 600 mm? Zaproponowany wymiar tylko nieznacznie
odbiega (o 20mm) od dopuszczalnej granicy tolerancji umieszczonej w opisie przedmiotu zamówienia. Prosimy o
dopuszczenie ww. zakresu regulacji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 6. dot. Pakietu nr 18 Wózek anestezjologiczny
Czy Zamawiający dopuści wysokość użytkową szuflad: 3x141 mm + 1x209 mm? Takie rozwiązanie zapewni możliwość
umieszczenia w dolnej szufladzie wyższych przedmiotów np. płynów infuzyjnych bądź ambu przez co wózek stanie się
bardziej funkcjonalny i pakowny. Prosimy o dopuszczenie ww. rozwiązania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7. dot. Pakietu nr 18 Wózek anestezjologiczny
Czy Zamawiający dopuści tackę ze stali kwasoodpornej o wym. 325x175x40 mm? Zaproponowany wymiar tylko
nieznacznie odbiega od oczekiwań Zamawiającego, a jest równie praktyczny.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 8. dot. Pakietu nr 18 Wózek anestezjologiczny
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Czy Zamawiający zamiast pojemnika na zużyte igły dopuści uchwyt pod pojemnik na zużyte igły dostosowany do
potrzeb Zamawiającego (robiony na wymiar)? Takie rozwiązanie sprawi, że pojemniki Zamawiającego będą w pełni
kompatybilne z uchwytem pod pojemniki producenta, przez co będzie on wykorzystywany przez wiele miesięcy, a
nawet lat.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 9. dot. Pakietu nr 18 Wózek anestezjologiczny
Czy Zamawiający dopuści miskę ze stali nierdzewnej na odpadki o pojemności 4,5L ? Litraż ten jest najbardziej
poszukiwany, a tym samym popularny wśród Zamawiających, ponieważ nie zajmuje wiele miejsca na wózku, a wbrew
pozorom wiele się tam zmieści. Prosimy o dopuszczenie ww. opcji.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 10. dot. Pakietu nr 18 Wózek anestezjologiczny
Czy Zamawiający dopuści miskę ze stali nierdzewnej na odpadki o pojemności 9L ? Litraż ten jest tylko trochę większy
od oczekiwań Zamawiającego, ale równie funkcjonalny i wygodny. Prosimy o dopuszczenie ww. litrażu miski.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 11. Dot. Pakietu nr 18 Wózek anestezjologiczny
Czy Zamawiający dopuści kola o średnicy 125mm zamiast 100 mm? Takie rozwiązanie nieznacznie odbiega od
oczekiwań Zamawiającego. Pragniemy zwrócić uwagę, że im większa średnica kół tym łatwiej przetacza się wózek.
Dzięki większym kołom minimalizuje się również ryzyko związane z przypadkowym najechaniem i wkręceniem się w
koło materiału medycznego typu gaza, bandaż itd. Taki przypadek często wiąże się z zablokowanym kołem i
koniecznością wyszarpywania odpadu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 12. Dot. Pakietu nr 18 Wózek anestezjologiczny
Czy Zamawiający zamiast odbojów przy kolach dopuści wózek z odbojami umiejscowionymi na narożach podstawy jak
na załączonym zdjęciu.

Zdjęcia poglądowe
Rozwiązanie to jest równie funkcjonalne jak odbojniki przy kołach, ponieważ oba te rozwiązania zabezpieczają ściany
przed przypadkowym obiciem.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 13. dot. Pakietu nr 18 Wózek anestezjologiczny
Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem 600x500 mm i wymiarach zewnętrznych 650x550 mm? Takie wykonanie
będzie bardziej wygodne chociażby przy manewrowaniu wózkiem po korytarzach i przejeżdżaniu przez drzwi. Proszę
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zwrócić uwagę, że wyposażenie dodatkowe zawieszone na wózku zajmie sporo miejsca przez co docelowy gabaryt
będzie dużo większy niż opisany w wymogach i uciążliwy w użytkowaniu. Prosimy o możliwość zmniejszania
wymiarów wózka do wyżej wymienionych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 14. dot. Pakietu nr 18 Wózek anestezjologiczny
Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości 1000 mm (wymiar od podłoża do blatu)? Wymiar ten tylko nieznacznie
odbiega od oczekiwań Zamawiającego (o 10 mm), a jest równie wygodny jak ten umieszczony w opisie przedmiotu
zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 15. dot. Pakietu nr 18 Wózek anestezjologiczny
Czy Zamawiający dopuści wózek o głębokości całkowitej 550 mm? Wymiar ten tylko nieznacznie odbiega od
oczekiwań Zamawiającego. Dzięki takiemu wykonaniu wózek będzie bardziej zwrotny przy manewrowaniu po
korytarzach i przejeżdżaniu przez drzwi co ułatwi codzienną pracę.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 16. dot. Pakietu nr 20 Wózek zabiegowy jednoblatowy duży
Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego wysokości blatu w stoliku. Wymiar ten jest sprzeczny z gabarytem
zewnętrznym stolika.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis wysokości blatu. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje
załącznik nr 2T pakiet nr 20 do SIWZ, poz. 2 Wózek zabiegowy jednoblatowy duży – 1 szt. poprzez wykreślenie w
pkt 12 wymiaru 1500. Załącznik nr 2T, pakiet nr 20 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego
pisma.
Pytanie 17. dot. Załącznik nr 3 do SIWZ- umowa projekt
dot. §4 ust. 2- Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia przeglądów
serwisowych sprzętów w zakresie pakietu 16, 17 i 18, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie
wymagają przeglądów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z załącznikiem nr 2 O, pakiet nr 16 do SIWZ, Załącznikiem nr 2P,
pakiet nr 17 do SIWZ, Załącznikiem nr 2R, pakiet nr 18 do SIWZ nie wymaga zapewnienia przeglądów serwisowych.
Ponadto Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy w zakresie §4 ust. 2 i nadaje mu
brzmienie:
„2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne wyposażenia sprzętowego
i przeglądy serwisowe wraz z wymianą części, po uprzednim uzgodnieniu terminu przeglądu z upoważnionym
pracownikiem Zamawiającego, o którym mowa w § 7. Minimalna liczba przeglądów zgodnie z zaleceniami
producenta. Ostatni bezpłatny przegląd serwisowy zostanie wykonany nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem
gwarancji (jeżeli dotyczy).”
Pytanie 18. dot. Załącznik nr 3 do SIWZ- umowa projekt
dot. §4 ust. 7- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie do 72 godzin, czasu na rozpoczęcia naprawy
wyposażenia sprzętowego, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Dla podmiotów mających
siedzibę oddaloną o kilkaset kilometrów od Zamawiającego jest to optymalny czas dający możliwość zorganizowania
pracy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację:
W związku z powyższym §4 ust. 7 projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:
„7. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy wyposażenia sprzętowego w ciągu 3 dni roboczych licząc
od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.”
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Pytanie 19. dot. Załącznik nr 3 do SIWZ- umowa projekt
dot. §4 ust. 8- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia
zastępczego na czas naprawy.
Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone
wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich
samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z konieczność produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w
postępowaniach publicznych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie. Ponadto, Zamawiający w §4 ust. 8 projektu
umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) jednoznacznie określa, iż dostarczenie i użyczenia sprzętu zastępczego dotyczy
wyłącznie pakietu nr 3 poz. 1 oraz poz. 4. Dla pozostałych pakietów Zamawiający nie wymaga dostarczenia sprzętu
zastępczego.

Pytania V
Dotyczy Pakiet nr.3- Przedmiot zamówienia: POZ. 1 Aparat do znieczulenia
Pytanie nr 1- czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności kardiomonitor modułowy przy aparacie do
znieczulenia renomowanej firmy Philips charakteryzujący się poniższymi parametrami:
Kardiomonitor pacjenta przy aparacie
1.
Ekran kolorowy LCD/TFT sterowany dotykowo o rozdzielczości minimum 800x600
pikseli. Przekątna ekranu minimum 15".
2.
Kardiomonitor mocowany na ramieniu, z możliwością dostosowania położenia.
Możliwość przełożenia mocowania ramienia pomiędzy stronami aparatu.
3.
Co najmniej 5 niezależnych, fabrycznie zaprogramowanych konfiguracji ekranu z
możliwością łatwego ich przełączania bez utraty danych pacjenta i konieczności
wyłączania urządzenia, w tym:
- ekran 3, 4 i 6 krzywych dynamicznych różnych parametrów;
- ekran OxyCRG (oksykardiorespirogram);
- ekran 12 odprowadzeń EKG;
- ekran krzywych dynamicznych wraz z krótkimi odcinkami trendów;
- ekran dużych wartości liczbowych w miejscu krzywych.
4.
Automatyczne dopasowanie wielkości wyświetlanych krzywych do ilości podłączonych
pomiarów.
5.
Możliwość zatrzymania krzywych na ekranie (tzw. zamrożenia) w celu dokładnej
analizy.
Alarmy kardiomonitora
6.
Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem,
wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granic alarmów przez
użytkownika.
System alarmów zgodny z wymaganiami normy IEC60601-2-49.
7.
Możliwość czasowego zawieszenia alarmów – czas zawieszenia programowany przez
użytkownika w zakresie min 1-10 minut oraz na stałe.
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8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z możliwością ustawienia różnego poziomu
dla każdej z kategorii alarmów.
Możliwość zablokowania wyciszenia alarmów poniżej zaprogramowanego poziomu z
zabezpieczeniem hasłem.
Archiwizacja
Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów
minimum 48 godzin. Jednoczasowa prezentacja minimum 4 parametrów w trendzie
graficznym.
Pamięć co najmniej 25 zdarzeń alarmowych z czasem wystąpienia, wartościami
liczbowymi wszystkich parametrów i fragmentami min. 4 krzywych dynamicznych.
Zapamiętywanie zdarzeń automatyczne oraz ręczne (na żądanie użytkownika).
Pozostałe
Masa monitora lub elementu wykorzystywanego do transportu z pacjentem nie
większa niż 1,6kg.
Jednostka główna monitora oraz złącze modułów mocowane oddzielnie.
Konstrukcja zapewniająca cichą pracę, bez wewnętrznych wentylatorów i filtrów.
Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (menu, komunikaty, opisy elementów
sterujących). Sterowanie przez ekran dotykowy - możliwość czasowego zablokowania
reakcji na dotyk bez wyłączania monitora. Dodatkowo możliwość sterowania
najczęściej używanymi funkcjami przez przyciski szybkiego dostępu i pokrętło
nawigacyjne.
Fabrycznie zaprogramowane profile ustawień odpowiednio dla wszystkich grup
wiekowych pacjentów (noworodki, dzieci, dorośli). Możliwość definiowania własnych
co najmniej 10 własnych profili pacjentów z odpowiednimi ustawieniami.
Możliwość dopasowania zawartości menu ekranowego do potrzeb użytkownika.
Możliwość zmiany kolejności pozycji w menu oraz ukrycia niewykorzystywanych
pozycji / funkcji.
Oprogramowanie realizujące funkcje:
- kalkulatora lekowego;
- kalkulatora liczbowego;
- kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania;
Odłączany element monitora pozwalający na transfer razem z pacjentem,
zapewniający ciągłość monitorowania (co najmniej EKG, SpO2, NIBP, IBP), posiadający
własne niezależne zasilanie, ekran, sterowanie, pamięć danych i system alarmów.
EKG
Monitorowanie EKG za pomocą przewodu 3-elektrodowego.
Pomiar częstości pracy serca w zakresie minimum:
od 15 do 300 ud/min.
Dokładność pomiaru częstości pracy serca ± 1%.
Wykrywanie impulsu stymulatora.
Prezentacja liczbowa wartości HR, PVC, ST i QT.
Wyjście sygnału EKG na defibrylator.
Pomiary EKG zgodne z wymaganiami norm EN60601-2-25, EN60601-2-27, EN60601-251.
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20.

21.

22.
23.

24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.

Analiza odchylenia odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeniach w
zakresie minimum:
od -20 do +20 mm
Analiza zaburzeń rytmu EKG (rozpoznawanie minimum 20 rodzajów) z alarmami
poważnych arytmii, w tym: bradykardii, tachykardii, asystolii, migotania
przedsionków, migotania komór.
Oddech
Pomiar oddechu metodą impedancyjną.
Zakres pomiarowy częstości oddechów minimum:
od 0 do160 odd/min
Dokładność nie gorsza niż +/-2 odd/min.
Prezentacja krzywej oddechowej i liczby oddechów na minutę.
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczna.
Pomiar zgodny z wymaganiami normy EN60601-2-30:2000.
Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego. Zakres
pomiarowy minimum:
od 10 do 260 mmHg.
Fabrycznie zaprogramowane różne wartości początkowe ciśnienia w mankiecie dla
różnych grup wiekowych pacjentów: dorosły, dziecko, noworodek.
Zabezpieczenie ciśnieniowe maksimum 300+/-20 mmHg.
Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie minimum:
od 1 min do 12 godzin
Możliwość zaprogramowania sekwencji pomiarowej np. 5 pomiarów co 5 minut,
następnie 5 pomiarów co 20 minut itd.
Funkcja utrzymywania ciśnienia w mankiecie (tzw. stazy) .
W komplecie mankiety dla pacjentów dorosłych w minimum 2 rozmiarach.
Pomiar saturacji
Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, z
wykluczeniem artefaktów ruchowych (technologia z certyfikatem: Masimo, Nellcor lub
FAST).
Pomiar zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9919:2009.
Zakres pomiarowy SpO2 minimum:
od 0 do 100%
Zakres pomiarowy pulsu z SpO2 minimum:
od 30 do 300 ud/min
Regulowany czas odpowiedzi (uśredniania) – minimum 3 wartości.
Modulacja wysokości dźwięku pulsu w zależności od poziomu saturacji.
W komplecie czujnik wielorazowy na palec dla pacjentów dorosłych, wykonany z
silikonu, nie zawierający elementów mechanicznych (sprężyn, śrub itp.) – minimum 1
szt.
Inwazyjny pomiar ciśnienia
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37.

Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Możliwość
pomiaru ciśnienia tętniczego i żylnego oraz rozbudowy o pomiar ciśnienia
śródczaszkowego. Możliwość przypisania nazwy pomiaru (np. PAP, ICP, RA, LA) z
automatycznym dostosowaniem skali wyświetlanej krzywej. Pomiar zgodny z
wymaganiami normy EN60601-2-34:2000.
38.
Jeden kanał pomiarowy ciśnienia inwazyjnego z możliwością rozbudowy do 4.
39.
Zakres pomiarowy minimum:
od – 40 do + 360 mmHg
40.
Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej.
41.
Możliwość pomiaru zmienności ciśnienia tętna (PPV) i ciśnienia zaklinowania tętnicy
płucnej (PAWP).
42.
Możliwość stosowania przetworników różnych producentów (m.in. BD, Edwards).
Pomiar temperatury
43.
Pomiar temperatury powierzchniowy i/lub wewnętrzny.
Zakres pomiarowy minimum:
od 0 do 45 stopni
Dokładność ± 0,1ºC
Pomiar temperatury zgodny z wymaganiami normy EN 12470-4:2000.
Minimum 1 kanał pomiarowy, z możliwością rozszerzenia do minimum 2.
Pomiar zwiotczenia nerwowo-mięśniowego
44.
Pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej (zwiotczenia) jako moduł wymienny w
kardiomonitorze. Prezentacja danych i sterowanie pomiarem z ekranu
kardiomonitora.
45.
Możliwość rozbudowy o moduł BIS.
46.
Możliwość rozbudowy o monitorowanie EEG.
47.
Możliwość rozbudowy o moduł monitorowania rzutu minutowego serca metodą
PiCCO.
48.
Możliwość rozbudowy o monitorowanie rzutu minutowego serca i SvO2/SO2
49.
Inne (dotyczą aparatu i monitora)
50.
Aparat do znieczulenia z wbudowanym w aparat modułem pomiaru gazów oraz
oddzielnym kardiomonitorem pacjenta
51.
Gwarancja minimum 24 miesięcy
52.
Oprogramowanie sprzętu oraz dokumentacja użytkowo -techniczna w języku polskim
53.
Sprzęt gotowy do użytku (komplet akcesoriów do wymaganych monitorowanych
parametrów) bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego
Nie dotyczy materiałów zużywalnych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytania VI
Dotyczy Załącznik nr 2C, pakiet nr 3 do SIWZ, Opis przedmiot zamówienia: POZ. 1 Aparat do znieczulenia
Pytanie 1, punkt 7.
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczuleń do montażu na opisanej w pakiecie kolumnie
anestezjologicznej wyposażony w 3 małe kółka serwisowe umieszczone od strony spodu aparatu zamiast szerokiej,
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standardowej podstawy jezdnej z dużymi kołami ograniczającymi optymalny ruch personelu przy podniesionym na
kolumnie aparacie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2, punkt 8.
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczuleń bez podgrzewanego wewnętrznie systemu
oddechowego z możliwością wyłączania grzania ale z funkcją ogrzewania umieszczonych w systemie oddechowym
czujników przepływu?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 3, punkt 17.
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczuleń z pojemnikami na wapno o pojemności 700ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 4, punkt 19.
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczuleń z respiratorem o napędzie pneumatycznym?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 5, punkt 24.
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczuleń ze standardowym trybem wentylacji ciśnieniowej PC?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 6, punkt 24
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie tryb Man/Spont w którym CPAP nie jest ustawiany przez operatora?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 7, punkt 32.
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczuleń z dwoma rodzajami czułości wyzwalania, z wyzwalaniem
przepływowym regulowanym w zakresie skali 1 do 10 odzwierciedlającej od 10 do 100% aktualnego przepływu
podstawowego oraz z wyzwalaniem ciśnieniowym regulowanym w zakresie od -20 do 0 cmH2O?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 8, punkt 33.
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczuleń z regulacją ciśnienia w drogach oddechowych w zakresie
0-120 cmH20?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 9, punkt 34.
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczuleń z regulacją ciśnienia PEEP w zakresie 0-50 cmH20? Z
możliwością ustawienia PEEP zero co jest tożsame z funkcją wyłączenia opisaną w punkcie 34.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 10, punkt 37.
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczuleń z inną filozofią prezentacji danych na ekranie niż
sztywne konfigurowanie konkretnych ekranów respiratora? Proponowane przez nas urządzenie posiada możliwość
wyboru z wielu zakładek tak aby operator mógł szybko wybrać odpowiedni na daną chwilę sposób prezentacji danych
na ekranie, umożliwia swobodną konfigurację wykresów (do 6 wykresów jednocześnie), wyświetlani pętli, krótkich
trendów, etc.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 11, punkt 40.
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Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczuleń posiadający inną zaawansowaną funkcją zamiast
opisanej tj. funkcja AGC, czyli automatyczne sterowanie gazem, które dostosowuje przepływ świeżych gazów i
stężenia gazów w celu osiągnięcia wartości docelowych wdychanego O2 oraz końcowo-wydechowego stężenia środka
anestetycznego z możliwością jego monitorowania w regulowanym zakresie od 2 do 18 minut, zależnie od ustawionej
prędkości osiągnięcia ustawionego docelowego stężenia anestetyku?
Funkcja ta oferuje bardzo bezpieczną i ekonomiczną możliwość prowadzenia znieczuleń w warunkach tzw. „minimal
flow”.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 12, punkt 41.
Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczuleń innym rodzajem opisanej funkcjonalności tzn. z funkcją
testu aparatu jako funkcją półautomatyczną, wymagającą w startowym momencie oraz w razie wynikłych błędów
interakcji użytkownika co jest niezbędne do przeprowadzenia bezpiecznego i pełnego testu aparatu.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 13, punkt 46.
Czy Zamawiający w punkcie 38 dopuści aparat bez tzw. Ekonomizera, ale z funkcją automatycznej kontroli gazów
(Automatic Gas Control) umożliwiającą optymalizację przepływów oraz oszczędność środków wziewnych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 14, punkt 47.
Czy zamawiający dopuści aparat z kalkulacją przewidywanej masy ciała na podstawie wprowadzonego wzrostu
pacjenta, płci i/lub faktycznej masy ciała?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 15, punkt 61.
Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w ustandaryzowane 3 metrowe węże ciśnieniowe?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 16, punkt 67.
Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w układy oddechowe o długości 150 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytania VII
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
Pytanie Załącznika nr 2A, pakiet nr 1 do SWIZ.
Stół:
1. Pytanie dotyczące punktu 7 Załącznika nr 2A, pakiet nr 1 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo stół operacyjny
wyposażony w standardowe listwy (bez zabezpieczeń na końcach listwy) do mocowania wyposażenia dodatkowego
stołu? Nasze uchwyty mocujące dodatkowe wyposażenie uniemożliwiają nie intencjonalne suwanie się wyposażenia
wzdłuż listwy, dlatego takie zabezpieczenie nie jest konieczne.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga listwy boczne wyposażone w ograniczniki lub takie rozwiązanie ,
które zabezpieczy korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem. Jednocześnie
Zamawiający informuje , iż zgodnie z modyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku
jest to punkt 5.
2. Pytanie dotyczące punktu 8 Załącznika nr 2A, pakiet nr 1 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo stół operacyjny
nieposiadający systemu antykolizyjnego? Oferowane przez nas rozwiązania w podanym opisie nie wymagają
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wewnętrznego systemu kontroli z uwagi na rozwiązania konstrukcyjne uniemożliwiające opisane przypadki kolizji.
Dzięki czemu nie potrzebuję on systemu który potencjalnie mógłby stanowić źródło usterki.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale wymaga, aby stół wyposażony był w system antykolizyjny lub takie
rozwiązanie konstrukcyjne które uniemożliwia kolizję. Jednocześnie Zamawiający informuje , iż zgodnie z
modyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 6.
3. Pytanie dotyczące punktu 10 Załącznika nr 2A, pakiet nr 1 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo stół operacyjny
którego całkowita szerokość blatu wraz z szynami bocznymi na akcesoria wynosi 592 mm ? Jest to minimalnie większa
wartość, nie zauważalna przy codziennej pracy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje , iż zgodnie z modyfikacją zamieszczoną
na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 8.
4. Pytanie dotyczące punktu 11 Załącznika nr 2A, pakiet nr 1 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo stół operacyjny z
regulowaną wysokością blatu 622 – 1072 ? Jest to minimalnie większa wartość minimalnej wysokości blatu, nie
zauważalna przy codziennej pracy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje , iż zgodnie z modyfikacją zamieszczoną
na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 9.
5. Pytanie dotyczące punktu 18 Załącznika nr 2A, pakiet nr 1 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo stół operacyjny z
przesuwem wzdłużnym blatu na poziomie 310mm ? W proponowanym przez nas rozwiązaniu stołu otrzymujemy
obszar przezierny do 1480mm, w zależności od użytych akcesoriów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje , iż zgodnie z modyfikacją zamieszczoną
na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 16.
6. Pytanie dotyczące punktu 19 Załącznika nr 2A, pakiet nr 1 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo stół operacyjny bez
regulacji podnóżków z poziomu pilota ? W dalszej części napisali Państwo o wspomaganiu regulacji podnóżków
sprężynami gazowymi. Jest to rozwiązanie proste w użyciu oraz wygodne.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje , iż zgodnie z modyfikacją zamieszczoną
na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 17.
7. Pytanie dotyczące punktu 20 Załącznika nr 2A, pakiet nr 1 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo stół operacyjny z
pilotem na którym po włączeniu ukazuję się czytelny piktogram z informacją o naładowaniu baterii stołu w postaci
grafiki baterii wypełnionej w stopniu naładowania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje , iż zgodnie z modyfikacją zamieszczoną
na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 18.
8. Pytanie dotyczące punktu 22 Załącznika nr 2A, pakiet nr 1 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo stół operacyjny
wykonany z wysokojakościowego tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych i uszkodzeń
mechanicznych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby konstrukcja stołu była ze stali nierdzewnej. Jednocześnie Zamawiający
informuje , iż zgodnie z modyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 20.
9. Pytanie dotyczące punktu 23 Załącznika nr 2A, pakiet nr 1 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo stół operacyjny
którego system blokowania postawy polega na podniesieniu kół i oparciu podstawy stołu na podłodze? Jest to
rozwiązanie oferujące dużo lepszą stabilność stołu podczas zabiegów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje , iż zgodnie z modyfikacją zamieszczoną
na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 21.
10. Pytanie dotyczące punktu 24 Załącznika nr 2A, pakiet nr 1 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo stół operacyjny nie
posiadającej centralnej dźwigni blokującej koła z uwagi na zastosowanie innego rozwiązania technologicznego
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blokady stołu opisanego w pytaniu poprzednim – oferującego znacznie lepszą stabilność i większe bezpieczeństwo
pacjenta.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje , iż zgodnie z modyfikacją zamieszczoną
na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 22.
11. Pytanie dotyczące punktu 25 Załącznika nr 2A, pakiet nr 1 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo stół operacyjny
podstawą z wysokojakościowego tworzywa oferującą znakomity dostęp chirurga do blatu stołu? ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby podstawa stołu była ze stali nierdzewnej. Jednocześnie Zamawiający
informuje , iż zgodnie z modyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 23.
12. Pytanie dotyczące punktu 26 Załącznika nr 2A, pakiet nr 1 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo stół operacyjny z
podnóżkami sterowanymi z poziomu pilota, napędzanymi silnikami elektrohydraulicznymi?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje , iż zgodnie z modyfikacją zamieszczoną
na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 24.
13. Pytanie dotyczące punktu 27 Załącznika nr 2A, pakiet nr 1 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo stół operacyjny
nieposiadający prowadnic na kasety RTG? Rozwiązanie jest coraz rzadziej spotykane w dobie cyfrowych aparatów
RTG, prowadnice mogą w takim wypadku zawężać obszar przezierny.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje , iż zgodnie z modyfikacją
zamieszczoną na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 25.
Lampy:
Pytanie Załącznika nr 2B, pakiet nr 2 do SWIZ.
1. Pytanie dotyczące punktu 6 pozycja 1, załącznika nr 2B, pakiet nr 2 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo dwuczaszową
sufitową lampę operacyjną składającą się z dwóch kopuł o takich samych parametrach zawieszonych na jednej osi
oraz z wysięgnikiem dla dwóch monitorów LCD na drugiej osi? Rozwiązanie proponowane daję Państwu możliwość w
przyszłości rozbudowy o kolejne ramię na którym będzie możliwość zawieszenia kolejnych monitorów lub
zamontowania ramienia dla kamery oferując szerszy wachlarz możliwości bez potrzeby wymiany osi zawieszenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
2. Pytanie dotyczące punktu 12 pozycja 1, załącznika nr 2B, pakiet nr 2 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo uchwyty
brudne lampy montowane nie na obwodzie kopuły, lecz bezpośrednio przy przegubie mocowania kopuły?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
3. Pytanie dotyczące punktu 14 i 25 pozycja 1, załącznika nr 2B, pakiet nr 2 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo lampę o
stałej temperaturze barwowej 4300K? Jest to rozwiązanie pozwalające na wykonywanie praktycznie wszystkich
zabiegów operacyjnych.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
4. Pytanie dotyczące punktu 15 pozycja 1, załącznika nr 2B, pakiet nr 2 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo parametr
lepszy żywotności źródła światła – 60 000h?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
5. Pytanie dotyczące punktu 20 pozycja 1, załącznika nr 2B, pakiet nr 2 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo lampę nie
posiadającą regulacji natężenia światła za pomocą centralnego uchwytu sterylnego ? Funkcją ą w proponowanym
rozwiązaniu można sterować z panelu czaszy lampy oraz z panelu ściennego, za pomocą uchwytu sterylnego można
sterować wielkością plamy świetlnej.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
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6. Pytanie dotyczące punktu 22 pozycja 1, załącznika nr 2B, pakiet nr 2 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo minimalną
średnicę pola operacyjnego d50 w zakresie nie mniej niż 110mm? Jest to wartość nieznacznie mniejsza, nie
wpływająca na komfort pracy dzięki zastosowaniu innych technologii tworzenia wolumenu światła w polu
operacyjnym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
7. Pytanie dotyczące punktu 27 pozycja 1, załącznika nr 2B, pakiet nr 2 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo lampę z
głębokością oświetlenia (L1+L2): min. 1050 mm? Jest to wartość nieznacznie mniejsza, nie wpływa na komfort pracy
dzięki zastosowaniu innych technologii tworzenia wolumenu światła w polu operacyjnym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
8. Pytanie dotyczące punktu 28 pozycja 1, załącznika nr 2B, pakiet nr 2 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo lampę o
kształcie wielokąta foremnego wpisanego w okrąg zgodnie z ilustracją poniżej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
9. Pytanie dotyczy złącznika 2B, pakiet nr 2 do SWIZ, punktów od 33 do 47. Czy dopuszczą Państwo kamerę (wraz z
obiektywem) zintegrowaną w czaszy lampy, umożliwiającą bezprzewodową transmisję obrazu do odbiornika
znajdującego się w obrębie Sali operacyjnej. Rozdzielczość kamy: Full HD, z przetwornikiem 1/3’’CMOS – mniejsze
matryce umożliwiają uzyskanie większej głębi ostrości. Dzięki czemu możliwe jest że przy oferowanym formacie 16:9,
oraz wzmocnionego kontrastu koloru w 3 poziomach, proponujemy kamerę z czułością 0,5 lx. Kamera posiada 7x
zoom optyczny i aż 42x zoom cyfrowy z automatyczną regulacją ostrości i możliwością zatrzymywania obrazu. Kamera
posiada automatyczną ekspozycję, szybkość elektronicznej migawki to 1/30 – 1/30000 s., z diagonalnym kątem
widzenia 68 stopni oraz automatyczną lub manualną regulacją jasności obrazu. Sterowanie kamerą i jej funkcjami
obywa się ze sterownika ściennego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kamerę z przetwornikiem 1/3’’CMOS pozostałe parametry według
dotychczasowych zapisów SIWZ.
10. Pytanie dotyczące punktu 14 i 20 pozycja 2, załącznika nr 2B, pakiet nr 2 do SWIZ. Czy doprecyzują Państwo w
lampie zabiegowej funkcję panelu sterowania, w dalszej części specyfikacji podają Państwo stała temperaturę
barwową lampy. Czy dopuszczą Państwo lampę ze stałą temperaturą 4300K oraz panel ścienny bez regulacji
temperatury barwowej ? Jest to wartość niezauważalnie mniejsza.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
11. Pytanie dotyczące punktu 17 pozycja 2, załącznika nr 2B, pakiet nr 2 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo lampę nie
posiadającą regulacji natężenia światła za pomocą centralnego uchwytu sterylnego ? Funkcją tą w proponowanym
rozwiązaniu można sterować z panelu czaszy lampy oraz z panelu ściennego, za pomocą uchwytu sterylnego można
sterować wielkością plamy świetlnej
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
12. Pytanie dotyczące punktu 22 pozycja 2, załącznika nr 2B, pakiet nr 2 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo lampę
zabiegową o kształcie wielokąta foremnego wpisanego w okrąg zgodnie z ilustracją poniżej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Kolumny:
Pytanie dotyczące załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ.
A. Pozycja 2. Kolumna Anestezjologiczna z windą do aparatu do znieczuleń
1. Pytanie dotyczące punktu 11 pozycja 2, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo ścianki
głowicy zasilającej wykonane z aluminium, lakierowanego w kolorze białym łatwe do utrzymania w czystości:
bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie
środków dezynfekcyjnych? Rozumiemy że czynnik estetyczny w codziennej pracy, a szczególnie z dziećmi może
sprzyjać w poprawieniu atmosfery, jednakże ogranicza to w sposób znaczny możliwość złożenia oferty na sprzęt
oferujący znakomite parametry techniczne i cechujący się świetną ergonomią pracy co z kolei poprawia pracę całego
zespołu operacyjnego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
2. Pytanie dotyczące punktu 17 pozycja 2, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo gniazda
elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy nie obrócone pod kątem. Oferowane głowice dystrybutorów przez naszą
firmę mają wystarczającą ilość paneli i pozwalają na ergonomiczne rozmieszczenie gniazd dzięki czemu jest niewielkie
ryzyko blokady gniazda poprzez ograniczenie wynikające z podłączenia innego przewodu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
3. Pytanie dotyczące punktu 18 pozycja 2, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo gniazdka
elektryczne typu Shuko, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony min. IP44?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. Pytanie dotyczące punktu 20 pozycja 2, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo gniazdka
elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach /lub tylnych /lub przednich (innych niż
gniazda gazowe) głowicy zasilającej. Zastosowanie takiego rozwiązania ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na Sali
operacyjnej. Bliski kontakt gniazdek elektrycznych z potencjalnie niebezpiecznymi gazami jest niekorzystny z punktu
widzenia bezpieczeństwa.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
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5. Pytanie dotyczące punktu 22 pozycja 2, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo długości
ramion 900 mm + 1000 mm (długość ramion mierzona w osiach obrotu)? Jest to odległość niezauważalnie mniejsza w
codziennej pracy, nie mająca wpływu na pracę personelu sali operacyjnej.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
6. Pytanie dotyczące punktu 26 pozycja 2, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo zwalniania
blokady obrotu za pomocą uchwytów pojemnościowych (zwalnianie hamulców obywa się poprzez samo położenie
dłoni na dedykowanym uchwycie) oraz przycisk zmiany wysokości umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych
pionowo uchwytach zainstalowanych na tylnej ściance głowicy zasilającej?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
7. Pytanie dotyczące punktu 27 pozycja 2, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo sterowanie
blokadą obrotu ramion poprzez zwalnianie obu hamulców poprzez zwykłe chwycenie dedykowanego uchwytu, a w
przypadku chęci obrotu wokół tylko jednej osi zablokowanie jednego z hamulców poprzez przyciśnięcie
dedykowanego przycisku dla każdego przegubu? Przyciski do regulacji wysokości kolumny oznaczone odpowiednio
strzałkami góra / dół.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
8. Pytanie dotyczące punktu 33 pozycja 2, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo wyposażenie
kolumny zamiast wysięgnika (punkt 33 załącznik 2C, pakiet nr 3) w organizery kabli mocowane do dowolnej szyny
głowicy, dzięki czemu mamy możliwość niezależnej organizacji kabli od poszczególnych urządzeń, jak również mamy
możliwość szybszego zarządzania długością przewodu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
9. Pytanie dotyczące punktu 34 pozycja 2, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo ramię
wysięgnika z hamulcem ciernym bez możliwości regulacji siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez
użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła? W zamian proponowanym rozwiązaniem jest możliwość
blokowania wysięgnika w dogodnym położeniu co uniemożliwia przypadkowe ruchy wysięgnika, również podczas
dynamicznej zmiany położenia całej kolumny
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
10.Pytanie dotyczące punktu 35 pozycja 2, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo brak
możliwości wybrania kolorystyki kolumn? / Czy zrezygnują Państwo z punktu 35 Pozycji 2, Załącznika nr 2C, pakiet nr 3
do SWIZ ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
B. Pozycja 3. Kolumna Chirurgiczna
1. Pytanie dotyczące punktu 9 pozycja 3, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo stosunek
długości ramion 4:3 (ramiona długości 1200 mm i 900 mm) ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
2. Pytanie dotyczące punktu 10 pozycja 3, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo zasięg
kolumny mierzony w osi obrotu wysięgnika do osi obrotu głowicy zasilającej : min 180 cm, przy wykonaniu ramion z
aluminium?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
3. Pytanie dotyczące punktu 12 pozycja 3, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo zwalnianie
hamulców pneumatycznych za pomocą uchwytów pojemnościowych (zwalnianie hamulców obywa się poprzez samo
położenie dłoni na dedykowanym uchwycie) oraz przycisk zmiany wysokości umieszczone w ergonomicznych,
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zorientowanych pionowo uchwytach możliwych do zainstalowania na dowolnej szynie montażowej dystrybutora?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
4. Pytanie dotyczące punktu 13 pozycja 3, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo sterowanie
blokadą obrotu ramion poprzez zwalnianie obu hamulców poprzez zwykłe chwycenie dedykowanego uchwytu, a w
przypadku chęci obrotu wokół tylko jednej osi zablokowanie jednego z hamulców poprzez przyciśnięcie
dedykowanego przycisku dla każdego przegubu? Przyciski do regulacji wysokości kolumny oznaczone odpowiednio
strzałkami góra / dół.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
5. Pytanie dotyczące punktu 17 pozycja 3, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo wykonanie
głowicy kolumny z aluminium malowanego proszkowo?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
6. Pytanie dotyczące punktu 20-21 pozycja 3, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo gniazdka
elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach /lub tylnych /lub przednich (innych niż
gniazda gazowe) głowicy zasilającej. Zastosowanie takiego rozwiązania ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na Sali
operacyjnej. Bliski kontakt gniazdek elektrycznych z potencjalnie niebezpiecznymi gazami jest niekorzystny z punktu
widzenia bezpieczeństwa.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
7. Pytanie dotyczące punktu 23 pozycja 3, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo gniazda
elektryczne na płaszczyźnie ścianek głowicy nie obrócone pod kątem. Oferowane głowice dystrybutorów przez naszą
firmę mają wystarczającą ilość paneli i pozwalają na ergonomiczne rozmieszczenie gniazd dzięki czemu jest niewielkie
ryzyko blokady gniazda poprzez ograniczenie wynikające z podłączenia innego przewodu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
8. Pytanie dotyczące punktu 25 pozycja 3, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo półki z
szynami bocznymi o wymiarach powierzchni roboczej: 68,5 cm x 48 cm, poprzez zwiększenie tolerancji wymiaru o
tylko 0,5 cm ? Zmiana nie ma wpływu na parametry użytkowe kolumny.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
9. Pytanie dotyczące punktu 28 pozycja 3, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo wewnętrzna
wysokość każdej z szuflad równą 10 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
10. Pytanie dotyczące punktu 30 pozycja 3, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo półki bez
narożników z tworzywa sztucznego? W proponowane przez nas rozwiązaniu półki oraz szyny są zaoblone, dzięki
czemu jest to rozwiązanie bezpieczne i nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wyposażenia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
11. Pytanie dotyczące punktu 35 pozycja 3, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo
rozwiązanie inne niż zamykane schowki na nadmiar kabli, wykonane z aluminium wyposażone w plastikowe pokrywy
zamykające, mocowane pod półką za szufladami, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia? Proponowanym
przez nas rozwiązaniem w organizery kabli mocowane do dowolnej szyny montażowej głowicy, dzięki czemu mamy
możliwość niezależnej organizacji kabli od poszczególnych urządzeń, jak również mamy możliwość szybszego
zarządzania długością przewodu?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

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

12. Pytanie dotyczące punktu 36 pozycja 3, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo brak
możliwości wybrania kolorystyki kolumn? / Czy zrezygnują Państwo z punktu 36 Pozycji 3, Załącznika nr 2C, pakiet nr 3
do SWIZ ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
C. Pozycja 5 Kolumna Anestezjologiczna
1. Pytanie dotyczące punktu 11 pozycja 5, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo Jedno z
ramion wysięgnika uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej w zakresie min. 40 cm? We wcześniejszym
punkcie specyfikacji wymagany zakres ruchu pionowego ramienia był w zakresie 35 – 40 [cm].
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Pytanie dotyczące punktu 19 pozycja 5, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo możliwość
montażu gniazdek gazowych, elektrycznych i teletechnicznych na 2 ściankach bocznych bez możliwości montażu na
spodniej ściance głowicy (równoległej do podłogi)? Proponowane przez nas rozwiązanie oferuję szerokie panele z
możliwością instalacji wystarczającej ilości gniazd na panelach bocznych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. Pytanie dotyczące punktu 20 pozycja 5, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy zrezygnują Państwo z punktu 20
do Pozycji 5, Załącznika nr 2C? Jest on sprzeczny z wcześniejszym punktem (punkt 16 do pozycji j.w.)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
4. Pytanie dotyczące punktu 21 pozycja 5, załącznika nr 2C, pakiet nr 3 do SWIZ. Czy dopuszczą Państwo zmianę
wysokości głowicy poprzez wygodny uchwyt znajdujący się na końcu dystrybutora, który umożliwia płynną i szybką
regulację wysokości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytania VIII
Pakiet 8
Pkt. 8
Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza z ustawianą temperaturą pracy w zakresie 35-42°C, co 0,1°C
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 9
Czy nie nastąpiła omyłka pisarska, ponieważ podgrzewacza z prędkością przepływu do 500 ml/min nie ma na rynku?
Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza z przepływem do 1000 ml/h?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż popełnił błąd przy zapisie w pkt 9 w kolumnie „Opis parametrów
technicznych. Ponadto Zamawiający informuje, iż stosowna modyfikacja pkt 9 załącznika nr 2H, pakiet nr 8 do SIWZ
została wprowadzona oraz zamieszczona na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku.
Pkt. 11
Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza z drenem o długości 80 cm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 12
Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza współpracującego z drenami o średnicy 3,5-5,0 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
lub
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Pkt. 8
Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza z ustawianą temperaturą pracy w zakresie 33-41°C
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 9
Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza z przepływem do 25 ml/min.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 11
Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza z drenem o długości 1400 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 12
Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza współpracującego z drenami o średnicy 3,5-5,0 mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pakiet 11
Prosimy o podanie oczekiwanej wielkości materaca, do wyboru: 60 x 35 cm, 80 x 50 cm, 120 x 50 cm, 150 x 50 cm czy
190 x 50 cm?
Odpowiedź: Długość stołu z blatem: 2050 mm (±20 mm ), Całkowita szerokość blatu: 570 mm ( ± 20 mm ).
Czy Zamawiający wymaga systemu grzewczego z regulacją temperatury w zakresie 30-40°C, ze skokiem co 0,1°C?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Poz. 7
Prosimy o dopuszczenie materaca wyposażonego w wiązane pasy zintegrowane z dodatkowym pokrowcem
zewnętrznym, które stanowią najbardziej trwały i odporny na uszkodzenia mechaniczne system mocowywania
materaca do relingów stołu operacyjnego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Poz. 10
Czy Zamawiający oczekuje dodatkowych poszewek wielorazowych na materac? Jeśli tak, to jakiej ilości, na jeden
materac, oczekuje Zamawiający?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje jednego dodatkowego kompletu poszewek.
Poz. 11
Czy Zamawiający oczekuje kontrolera, który może ogrzewać jednocześnie dwa elementy (koc i materac), czy też
kontrolera, który może ogrzewać jednocześnie jeden element grzewczy (koc lub materac)?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kontrolera, który ogrzewa jednocześnie koc i materac.
Pytania IX
Zapytanie 1. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2H, pakiet nr 8 do SIWZ
Dotyczy pkt. 8.: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania urządzenia ze stałą uśrednioną
temperaturą pracy 39°C.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga regulowanego poziomu temperatury.
Zapytanie 2. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2H, pakiet nr 8 do SIWZ
Dotyczy pkt. 9.: Przepływowy ogrzewacz płynów jest urządzeniem, które w żaden sposób nie ogranicza prędkości
przepływu, jest ona zależna od szybkości pompy infuzyjnej lub ustawienia podaży grawitacyjnej. Tym samym
zwracamy się do Zamawiającego, o usunięcie lub doprecyzowanie tego parametru.
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

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż popełnił błąd przy zapisie w pkt 9 w kolumnie „Opis parametrów
technicznych. Ponadto Zamawiający informuje, iż stosowna modyfikacja pkt 9 załącznika nr 2H, pakiet nr 8 do SIWZ
została wprowadzona oraz zamieszczona na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku.
Zapytanie 3. Dotyczy: Projekt umowy - Pakiet nr 8
Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 9 ust.1:
„Wykonawca
zobowiązuje
się
do
zapłaty
na
rzecz
Zamawiającego
kary
umownej
w wysokości 1 % 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”
zapisem:
„Wykonawca
zobowiązuje
się
do
zapłaty
na
rzecz
Zamawiającego
kary
umownej
w wysokości 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. 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”
Odpowiedź: 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.”
Zapytanie 4. Dotyczy: Projekt umowy - Pakiet nr 8
Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 9 ust.2:
„Wykonawca
zobowiązuje
się
do
zapłaty
na
rzecz
Zamawiającego
kary
umownej
w wysokości 1 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu, o którym mowa w § 6 ust. 1:(…)”
zapisem:
„Wykonawca
zobowiązuje
się
do
zapłaty
na
rzecz
Zamawiającego
kary
umownej
w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu, o którym mowa w § 6 ust. 1: (…)”
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 X
Pakiet 2
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1. Prosimy o informację jakiego rodzaju jest strop w miejscu instalacji urządzeń i na jakiej wysokości ponad
posadzką?
Odpowiedź: Zastosowany strop- sprężony na podwójnych belkach nośnych RECTOLIGHT , wysokość do belek
nośnych od wykończonej posadzki 374,5 cm. Wysokość do najwyższego punktu stropu od wykończonej posadzki
389,5 cm. Grubość nad betonu min. 5 cm. Wysokość całego stropu od spodu belek nośnych do góry nad betonu ok.
31 cm, warstwy wykończeniowe na stropie ( styropian , wylewka, wykładzina) ok. 10,5 cm.
2. Prosimy o informację czy do miejsca instalacji urządzeń doprowadzone jest zasilanie elektryczne?
Odpowiedź: TAK.
3. Prosimy o informację czy w miejscu instalacji urządzeń jest sufit podwieszany i na jakiej wysokości ponad
posadzką?
Odpowiedź: Planowany sufit podwieszany 330 cm.
4. Dotyczy Poz. 1 punkt 6. Prosimy o potwierdzenie że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, w związku z tym że
Zamawiający wymaga jednego monitora lampa ma być wyposażona w uchwyt na jeden monitor.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
5. Dotyczy Poz. 1 punkt 36. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne przetwornik
CMOS 1/2,8”?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
6. Dotyczy Poz. 1 punkt 43. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne zoom
optyczny 10x oraz zoom cyfrowy 12x?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
7. Dotyczy Poz. 2 punkt 20. Prosimy o potwierdzenie że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, w związku z tym że
Zamawiający wymaga lampy wyposażonej w panel z funkcją regulacją temperatury barwowej (punkt 14) wymaga
również aby lampa wyposażona była w zmienną temperaturą barwową (w tym również 4400K)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
8. Dotyczy Poz. 2 punkt 20. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne lampę z
regulacją temperatury barwowej w 4 krokach tj. 3800 / 4400/ 5000 / 5600 K?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pakiet 3
1. Prosimy o informację jakiego rodzaju i jakiej grubości jest strop w miejscu instalacji urządzeń i na jakiej wysokości
ponad posadzką?
Odpowiedź: Zastosowany strop- sprężony na podwójnych belkach nośnych RECTOLIGHT , wysokość do belek
nośnych od wykończonej posadzki 374,5 cm. Wysokość do najwyższego punktu stropu od wykończonej posadzki
389,5 cm. Grubość nad betonu min. 5 cm. Wysokość całego stropu od spodu belek nośnych do góry nad betonu ok.
31 cm, warstwy wykończeniowe na stropie ( styropian , wylewka, wykładzina) ok. 10,5 cm.
2. Prosimy o informację czy do miejsca instalacji urządzeń doprowadzone jest zasilanie elektryczne i gazy medyczne?
Odpowiedź: TAK
3. Prosimy o informację czy w miejscu instalacji urządzeń jest sufit podwieszany i na jakiej wysokości ponad
posadzką?
Odpowiedź: Planowany sufit podwieszany 330 cm.
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4. Prosimy o informację jakiego typu punkty poboru gazów medycznych mają zostać zainstalowane w kolumnach, w
standardzie Szwedzkim tzw. „Aga” czy DIN?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby punkty poborów gazów medycznych były zainstalowane na kolumnach w
standardzie AGA.
5. Dotyczy Poz. 2 punkt 8. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne kolumnę o
wysokości 109,6 cm? Dłuższa kolumna pozwoli na bardziej ergonomiczne rozlokowanie wymaganych akcesoriów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
6. Dotyczy Poz. 5 punkt 11 oraz wiersza wyżej. Prosimy o potwierdzenie że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i
Zamawiający wymaga aby jedno z ramion realizowało ruch pionowy głowicy w zakresie minimum 50 cm.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2C-PO ZMIANACH, pakiet nr 3 do SIWZ w zakresie poz. 5:
- poprzez usunięcie pkt 9, w związku z tym zmianie ulega numeracją o jeden pkt w górę.
- po zmianie nr o jeden w górę obecny pkt. 9 (po modyfikacji 2 wprowadzonej niniejszym pismem ) tj. „Jedno z
ramion wysięgnika (…) również ulega zmianie (pkt. 10 po modyfikacji z dnia 05.05.2020 roku, pkt 11 przed
modyfikacją (pierwotna wersja)).
7. Dotyczy Poz. 5 punkt 16, 19 oraz 20. Prosimy o potwierdzenie że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i
Zamawiający wymaga aby kolumna umożliwiała jednoczesny montaż gniazdek gazowych i elektrycznych na każdej z
trzech ścian kolumny (2 bocznych oraz spodniej).
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2C – po zmianach, pakiet nr 3 poz. 5 w zakresie:
- pkt 15 po modyfikacji z dnia 05.05.2020 roku (pkt 16 przed modyfikacją),
- pkt 18 po modyfikacji z dnia 05.05.2020 roku (pkt 19 przed modyfikacją),
- pkt 19 po modyfikacji z dnia 05.05.2020 roku (pkt 20 przed modyfikacją).
Pakiet 3
POZ. 1 Aparat do znieczulenia
Pyt 1: Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji
zamówienia do 14 tygodni?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 14 tygodni w zakresie
pakietu nr 3.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść w SIWZ w zakresie pkt 4.1. i nadaje mu brzmienie:
„4.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
4.1.1. Pakiet nr 1 i 20 - do 8 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.2. Pakiet nr 2, 4 – do 12 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.3. Pakiet nr 3 – do 14 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.4. Pakiet nr 11, 17 – do 7 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.5. Pakiet nr 5 – do 16 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.6. Pakiet nr 6, 10 - do 4 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.7. Pakiet nr 7, 8, 13 – do 2 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.8. Pakiet nr 9 – do 6 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.9. Pakiet 12, 14, 15, 16, 18, 19 – do 9 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.”
Dotyczy Załącznik nr 2C, pakiet nr 3 do SIWZ POZ. 1 Aparat do znieczulenia
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Dot. pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy Aparat do znieczulenia do montażu na kolumnie
anestezjologicznej, ale bez podstawy jezdnej, takie rozwiązanie zaoszczędzi miejsca na Sali operacyjnej oraz odciąży
kolumnę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Dot. Pkt. 33. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, w związku z tym
Zamawiający wymaga ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie od 3 do 80 hPa (cmH2O)?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż modyfikuje załącznik nr 2C – po zmianach w zakresie poz. 1 pkt 32 (pkt 33
przed modyfikacją z dnia 05.05.2020 roku) i nadaje mu brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.
Dot. Pkt. 66. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Aparat do znieczulenia z parownikami z zabezpieczeniem
przed przelaniem, z podświetleniem poziomu środka na parowniku i wyświetleniem poziomu środka na ekranie
aparatu oraz z alarmem zbyt niskiego poziomu środka anestetycznego, natomiast bez możliwości sterowania
parownikiem z poziomu monitora, proponowane rozwiązanie jest typowe i najczęściej stosowane przy aparatach do
znieczulenia?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Poz. 4 Kardiomonitor – 1 szt.
Dot. Pkt. 6. Czy Zamawiający wymaga pomiaru przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (NMT) w niezależnym
urządzeniu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi wyposażenia stanowiska do znieczulania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Dot. pkt. 7. Prosimy Zamawiającego o określenie czy Transportowy Monitor ma mieć możliwość umieszczenia po
przeciwnych stronach Aparatu do znieczulenia, tak aby Personel Medyczny miał dostęp do monitora parametrów
życiowych zarówno z prawej jaki i z lewej strony?
Odpowiedź: Tak, ma mieć taką możliwość umieszczenia po przeciwnych stronach Aparatu do znieczulenia.
Dot. pkt. 7. Prosimy Zamawiającego o określenie czy Transportowy Monitor ma być odporny na upadki z wysokości 1
metra oraz zachlapania z każdej strony (IPX4) - potwierdzony stosownymi certyfikatami?
Odpowiedź: Tak, transportowy Monitor ma być odporny na upadki z wysokości 1 metra oraz zachlapania z każdej
strony (IPX4).
Dot. pkt. 8. Prosimy Zamawiającego o określenie czy Transportowy Monitor ma mieć możliwość obrotu ekranu o 180
stopni, co ułatwia zadokowanie do stacji dokującej w niezależny sposób?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Dot. Pkt. 8. Czy Zamawiający będzie wymagał zabezpieczenia ekranu dotykowego przed krótkim dotknięciem oraz
przesunięciem palcem po ekranie, takie zabezpieczenie ma na celu ochronę przed przypadkową reakcją?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Dot. Pkt. 9, 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Monitor Transportowy, który posiada możliwość
rozbudowy o bezprzewodowe połączenie z siecią?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Dot. Pkt. 14. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pulsoksymetru w technologii Masimo Rainbow SET, który
zapewnia najbardziej dokładne pomiary w przypadku dzieci i noworodków?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
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Dot. Pkt. 14. Czy z uwagi na to, że Aparat do Znieczulenia posiad pomiar kapnografii, Zamawiający zrezygnuje z
wymogu kapnografu w kardiomonitorze?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Dot. Pkt. 14. Czy Zamawiający będzie wymagał poniższych akcesoriów pomiarowych: Przewód EKG 3odprowadzeniowy, 3 sztuki mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w rozmiarze XS, S oraz M, co najmniej
dwa przewody do podłączenia przetworników inwazyjnego ciśnienia (prosimy o podanie typu przetworników), czujnik
pomiaru temperatury skóry oraz wewnętrzny, czujnik saturacji z przewodem połączeniowym?
Odpowiedź: Zamawiający, dopuszcza, ale nie wymaga poniższych akcesoriów pomiarowych: Przewód EKG 3odprowadzeniowy, 3 sztuki mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w rozmiarze XS, S oraz M, co najmniej
dwa przewody do podłączenia przetworników inwazyjnego ciśnienia (prosimy o podanie typu przetworników),
czujnik pomiaru temperatury skóry oraz wewnętrzny, czujnik saturacji z przewodem połączeniowym.
Dot. Pkt. 15. Czy Zamawiający wymaga połączenia Kardiomonitora oraz aparatu do znieczulenia w celu przesyłania
danych pacjenta (wartości liczbowy oraz krzywych dynamicznych) z aparatu do monitora?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytania XI
Pytanie 1
Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy wyposażenia sprzętowego w ciągu 3 dni roboczych licząc od
dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
W związku z powyższym §4 ust 7 projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy wyposażenia sprzętowego w ciągu 3 dni roboczych licząc od
dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.”
Pytanie 2
Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku braku możliwości usunięcia wady wyposażenia sprzętowego lub trzykrotnej naprawy tej samej istotnej
usterki lub trzykrotnej wymiany tego samego istotnego podzespołu w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się
do wymiany reklamowanego wyposażenia sprzętowego na nowy, wolny od wad w terminie do 21 dni od dnia
wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 3
Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 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. 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, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”
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:
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„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.”
Pytanie 4
Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2 i 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% oraz odpowiednio z 20% na 5%?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej:
a) do 0,8% w zakresie §9 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
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”.
b) do 17% w zakresie §9 ust. 4 projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).
W związku z powyższym §9 ust. 4 projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:
„4. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 17 % wynagrodzenia
umownego brutto.”
Pytanie 5
Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie przedmiotu umowy opóźnia się z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową lub zagraża
bezpieczeństwu pracowników Wykonawcy lub Zamawiającego lub innych osób przebywających na terenie Szpitala,
Zamawiający może odstąpić od umowy, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej
osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do
należytej realizacji umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Pytanie 6
Dotyczy wzoru umowy § 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie
odmówić.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.
Pytanie 7 –
Dotyczy pakietu nr 12.
Pyt. 1
Prosimy o doprecyzowanie czy oferowana szafa ma spełniać normę PN EN 16442?
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Pyt 2.
Prosimy o doprecyzowanie czy komora szafy ma być wykonana ze stali nierdzewnej w celu ograniczenia namnażania
się drobnoustrojów?
Pyt. 3
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Szerokość/głębokość/wysokość, waga: 1400/535/2200 mm, 214kg” (pkt 10)
Pyt 4.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „wysokość przechowywanych endoskopów: 1860mm” (pkt 11)
Pyt 5.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Napięcie zasilania, pobór mocy: 230V, 50 Hz, 1,7A, 400W” (pkt 14)
Pyt 6.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Komunikacja, wyposażenie: Ethernet, drukarka, czytnik RFID, dotykowy ekran LCD z
menu w jęz. Polskim” (pkt 15)
Pyt 7.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Monitorowanie stanu wyświetlacza LCD oraz czasu przechowywania” (pkt 26)
Pyt 8
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Szafa może pomieścić niezależnie 1-8 endoskopów jednocześnie” (pkt 7)
Pyt 9.
Prosimy o doprecyzowanie czy oferowana szafa ma posiadać przeprowadzone badania skuteczności mikrobiologicznej
w ośrodku badawczym?
Odpowiedź: Dotyczy pyt od 1 do 9. 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-iwyposazenia-meblowego-na-blok-operacyjny-z-podzialem-na-20-pakietow-w-ramach-inwestycji-utworzeniemalopolskiego-centrum-pediatrii-i-kompleksowego-leczenia-dzieci-z-fasd-poprzez-przebudowe-obiektuwojewodzkiego-specjalistycznego-szpitala-dzieciecego-im-sw-ludwika-w-krakowie-przy-ulicy-strzeleckiej-2-znaksprawy-dzp-271-6-20.
Pytania XII
Pytanie 1
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania inną technologię defibrylacji dwufazowej niż tylko: obcięta,
wykładnicza?
Uzasadnienie:
Wykorzystanie techniki BTE (dwufazowej, obciętej, wykładniczej) zwanej defibrylacją wysokoprądową jest w
przypadku konieczności zastosowania defibrylacji mniej korzystane dla komórek mięśnia sercowego niż innych
rodzajów fal energii dwufazowej. Ograniczenie możliwości zaoferowania urządzeń wykorzystujących jedynie energię
defibrylacji za pomocą fali BTE jest mniej korzystne dla komórek mięśnia sercowego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, który pracuje w zakresie wyboru energii w J 1 – 200J w trybie
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manualnym z wykorzystaniem fali defibrylacji RBW, który jest zatwierdzony w wytycznych resuscytacji AHA/ERC 2015.
Zgodnie z podanymi wytycznymi kształty energii BTE i RBW są równoważne przy różnych poziomach dżuli (J).?
Uzasadnienie: Sformułowane dotychczas przez Państwa wymaganie w zakresie poziomów energii defibrylacji
ogranicza możliwość Państwa wyboru jedynie do starszej i mniej efektywnej technologii defibrylacji BTE, który
powoduje większe uszkodzenie mięśnia sercowego i w efekcie gorsze rokowania na przyszłość co do pełnego powrotu
chorego do zdrowia. Nadmienię, że wysoka liczbą dżuli (J) nie gwarantuje w żaden udowodniony badaniami
naukowymi (medycznymi) sposób skuteczniejszej defibrylacji, gdyż jest jedynie efektem przeliczenia ilości podanych
amperów w czasie, a nie działaniem jak najwyższą średnią wartością prądu (średnia ilość amperów). Czynnikiem
decydującym o efektywności defibrylacji jest średnia wartość podanego prądu, czyli amperów, a zastosowanie energii
RBW gwarantuje podanie wyższej średniej amperów przy niższym poziomie dżuli (J) w porównaniu do fali energii BTE.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4
dot. pkt 19
Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, który posiada zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 6
poziomów wzmocnienia od 0,5 do 3 cm/Mv?
Uzasadnienie: W wytycznych resuscytacji, które opisują szczegółowo wykorzystanie defibrylatora między innymi w
zakresie stosowania wzmocnień EKG jest mowa jedynie o stosowaniu maksymalnego wzmocnienia EKG dostępnego w
danym urządzeniu – nie ma żadnych zaleceń co do minimalnego zakresu. Zastosowanie ograniczenia w postaci
wymagania maksymalnych dostępnych w urządzeniach wartości wzmocnienia EKG znacznie ogranicza możliwość
zaoferowania rozwiązań konkurencyjnych, które są dopuszczone do użytku i powszechnie stosowane. Zwracamy się o
dopuszczenie do postępowania defibrylatora, który posiada zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 6 poziomów
wzmocnienia od 0,5 do 3 cm/mV, gdyż zakres ten w pełni umożliwia identyfikację specyficznych rytmów EKG jakich
jak drobnofaliste migotanie komór (w zakresie wzmocnienia), czy częstoskurcz komorowy lub hiperkalcemia (w
zakresie zmniejszenia EKG). Nadmienię, iż wykonywane przez urządzenia medyczne wydruki w zakresie
diagnostycznym (czyli pozwalającym na faktyczne diagnozowanie zaburzeń EKG u pacjenta) zawsze odbywa się bez
zastosowania jakichkolwiek wzmocnień EKG.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, który natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 0140 mA w prostokątnym, szerokim (40 ms) impulsem energii
Uzasadnienie: Sformułowane dotychczas przez Państwa wymaganie w zakresie poziomów energii stymulacji
ogranicza możliwość Państwa wyboru jedynie do starszej i mniej efektywnej technologii stymulacji opartej na
wykorzystaniu wąskiego przedziału czasu 20 ms (milisekund), co powoduje większe uszkodzenie mięśnia sercowego i
w efekcie gorsze rokowania na przyszłość co do pełnego powrotu chorego do zdrowia jak również większe
dolegliwości bólowe u pacjenta. Czynnikiem decydującym o ew. przechwyceniu rytmu serca w podstawowym
zastosowaniu stymulacji przeskórnej jakim jest np. bradykardia nie jest zastosowanie tylko i wyłącznie największej
energii stymulacji. Znacznie większe efekty przynosi stosowanie dłuższego czasowo impulsu. Sformułowanie
wymagania w sposób określony dotychczas w wymaganiach technicznych ogranicza konkurencję do możliwości
zaoferowania urządzeń posiadających tylko jedną technologię podawania prądu stymulacji, a w połączeniu z innymi
wymaganiami w innych punktach specyfikacji wskazują na rozwiązanie tylko jednego producenta, przez co
ograniczona jest konkurencja.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7
Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 16 tygodni od daty podpisania umowy?
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Uzasadnienie: W obecnym stanie ogólnoświatowej pandemii ogłoszonej przez WHO 11.03.2020r. i w związku z tym
zaistniałym ograniczeniom przepływu osób i dostępności towarów, wydłużone zostały terminy dostaw od
producentów. Dlatego zwracamy się o wydłużenie terminu dostawy.
Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 16 tygodni w
zakresie pakietu nr 5.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść w SIWZ w zakresie pkt 4.1. i nadaje mu brzmienie:
„4.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
4.1.1. Pakiet nr 1 i 20 - do 8 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.2. Pakiet nr 2, 4 – do 12 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.3. Pakiet nr 3 – do 14 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.4. Pakiet nr 11, 17 – do 7 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.5. Pakiet nr 5 – do 16 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.6. Pakiet nr 6, 10 - do 4 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.7. Pakiet nr 7, 8, 13 – do 2 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.8. Pakiet nr 9 – do 6 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.9. Pakiet 12, 14, 15, 16, 18, 19 – do 9 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.”
Pytanie 8
Czy zamawiający wymaga, aby defibrylator posiadał system wsparcia prowadzenia RKO w postaci mierzenia
głębokości uciśnięć klatki piersiowej, częstości prowadzonych uciśnięć, pomiaru relaksacji klatki piersiowej,
automatycznego pomiaru czasu prowadzenia RKO w trybie manualnym i AED, pomiar czasu braku ciskania klatki
piersiowej w trybie manualnym i AED, filtrowania EKG z artefaktów powstających podczas uciskania klatki piersiowej
podawanych użytkownikowi w czasie rzeczywistym?
Uzasadnienie: Obowiązujące wytyczne RKO (AHA/ERC) zwracają wyraźnie uwagę na czynniki wpływające na
powodzenie akcji resuscytacyjnej. Jest to wysokiej jakości uciskanie klatki piersiowej na które składa się: odpowiednia
głębokość uciśnięć klatki piersiowej, odpowiednie temp uciśnięć klatki piersiowej, pełna relaksacja klatki piersiowej,
minimalizacja przerw w uciskaniu klatki piersiowej. Nie ma tu znaczenie jaka technologia podawania energii
defibrylacji jest używana, a różne technologie zostały zrównane.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 9
Czy Zamawiający odstąpi od szczegółowych wymagań dotyczących specyfiki i dokładności podawania impulsu
energetycznego, gdyż parametry te wskazują ściśle na jeden rodzaj fali defibracyjnej BTE, która charakteryzuje się
gorszą skutecznością szczególnie przy pierwszej defibrylacji i tylko na jedno urządzenie dostępne na rynku?
Uzasadnienie: Sformułowane dotychczas przez Państwa wymagania w pkt. 27 i 28 opisują szczegółowo parametry
uzyskiwane przy technologii BTE, która jest mniej efektywna w przerywaniu migotania komór i powoduje większe
uszkodzenia mięśnia sercowego niż nowsze rozwiązania oparte na technologii RBW. Wnosimy o dopuszczenie
zaoferowania technologii RBW i modyfikację parametrów technicznych lub dopuszczenie na zasadzie równoważności.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie 10
Czy zamiast rozpoczęcia naprawy zgodnie z umową. „Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy
wyposażenia sprzętowego w ciągu 48 godzin licząc od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym
mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu” Czy można zamiast tego dostarczyć sprzęt zastępczy w terminie do 72h?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytania XIII
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Dotyczy załącznika nr 2L, pakiet nr 12 do SIWZ:
1. Czy Zamawiający w poz. 8, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:
„Czas i sposób przechowywania można monitorować na wbudowanym, dotykowym wyświetlaczu LCD oraz
udokumentować dzięki wbudowanej drukarce.”
Na zapis następującej treści:
„Czas i sposób przechowywania można monitorować na wbudowanym, dotykowym wyświetlaczu LCD oraz
udokumentować dzięki wbudowanej drukarce lub pełna archiwizacja parametrów procesu poprzez posiadany przez
pracownie system Endobase z możliwością wydruku.”?
2. Czy Zamawiający w poz. 10, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o wymiarach szerokość/głębokość/wysokość
:1280/470/2130 – 2180 i wadze: 200 kg
3. Czy Zamawiający w poz. 12, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z dwoma otwieranymi drzwiami,
umożliwiając w sposób bezpieczny wyjęcie endoskopu?
4. Czy Zamawiający w poz. 13, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o ciśnieniu sprężonego powietrza: 3,0 – 8,0
bar?
5. Czy Zamawiający w poz. 14, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z zasilaniem prądem:
„230V, 50 Hz, 1,0A, 230W, IP 42”
6. Czy Zamawiający w poz. 15, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:
„Komunikacja, wyposażenie: Ethernet, drukarka, skaner kodów kreskowych, dotykowy ekran LCD z menu w jęz.
Polskim.”
Na zapis następującej treści:
„Komunikacja, wyposażenie: Ethernet, drukarka (wbudowana) lub zewnętrzny system archiwizacji, skaner kodów
kreskowych lub czytnik RFID, dotykowy ekran LCD.”?
7. Czy Zamawiający w poz. 16, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z system filtracji powietrza w szafie, filtr
HEPA : 0,3μ/99,97 DOP?
8. Czy Zamawiający w poz. 17, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o parametrach: Temperatura
otoczenia/wilgotność: 5°-40°, 10-75%?
9. Czy Zamawiający w poz. 26, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia niewymagającego kontroli stanu
wyświetlacza i baterii zasilającej?
10. Czy Zamawiający w poz. 27, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:
„Oświetlenie wnętrza komory szafy światłem halogenowym / LED.”
Na zapis następującej treści:
„Oświetlenie wnętrza komory szafy światłem halogenowym lub LED.”
11. Czy Zamawiający w poz. 28, wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z zewnętrznym wózkiem do transportu
endoskopów z systemowym oznaczaniem i podziałem na endoskop czysty, brudny?
12.Czy Zamawiający w poz. 30 wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy do przechowywania, suszenia i monitorowania
endoskopów zapewniającego przechowywanie endoskopów zgodnie z obowiązującą normą PrEN 16442?
Jednocześnie bez wpisu do rejestru wyrobów medycznych, co nie jest wymagane.
13. Czy Zamawiający będzie wymagał kompatybilności oferowanego urządzenia na poziomie podłączenia za
pośrednictwem sieci Ethernet (protokół TCP/IP) do systemu dokumentacji ENDOALPHA (bazy ENDOBASE). Z
przesyłem pełnych danych (min. czas podłączenia, czas suszenia, czas przechowywania, minimalne ciśnienie w
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endoskopie, maksymalne ciśnienie w endoskopie) poszczególnych endoskopów (poprzez czytniki RFID) dotyczących
suszenia i przechowywania tak by pełne dane z oferowanego urządzenia były dostępne w systemie ENDOBASE.
Aktualizacje i modyfikację danych dotyczących suszenia
i przechowywania endoskopów
można ustawiać i przeprowadzać w bazie ENDOBASE, co zapewni pełną kompatybilność urządzenia z posiadanymi
myjniami typu ETD?
14. Prosimy i doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia z możliwością podłączenia do
szpitalnego systemu sprężonego powietrza klasy medycznej o punkcie rosy: – 43 °C?
15.Dotyczy punktu 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy
do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na
rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji bez określenia roku produkcji?” Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż
nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze
od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa
pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.
Odpowiedź: Dotyczy pytań od 1-15. 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-iwyposazenia-meblowego-na-blok-operacyjny-z-podzialem-na-20-pakietow-w-ramach-inwestycji-utworzeniemalopolskiego-centrum-pediatrii-i-kompleksowego-leczenia-dzieci-z-fasd-poprzez-przebudowe-obiektuwojewodzkiego-specjalistycznego-szpitala-dzieciecego-im-sw-ludwika-w-krakowie-przy-ulicy-strzeleckiej-2-znaksprawy-dzp-271-6-20.
Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ:
1. Czy Zamawiający w § 4 ust. 7, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:
„Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy wyposażenia sprzętowego w ciągu 48 godzin licząc od dnia
otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. „
Na zapis następującej treści:
„Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy wyposażenia sprzętowego w ciągu 48 godzin (w dni robocze)
licząc od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację:
W związku z powyższym §4 ust 7 projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy wyposażenia sprzętowego w ciągu 3 dni roboczych licząc od
dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.”
2. Czy Zamawiający w § 4 ust. 10, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:
„W przypadku braku możliwości usunięcia wady wyposażenia sprzętowego lub trzykrotnej naprawy tej samej usterki
lub trzykrotnej wymiany tego samego podzespołu w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany
reklamowanego wyposażenia sprzętowego na nowy, wolny od wad
w terminie do 21 dni od dnia wysłania
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.”
Na zapis następującej treści:
„W przypadku braku możliwości usunięcia wady wyposażenia sprzętowego lub trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tej
samej usterki lub trzykrotnej wymiany tego samego podzespołu w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do
wymiany reklamowanego wyposażenia sprzętowego na nowy, wolny od wad w terminie do 21 dni od dnia wysłania
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.”?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin określony w § 4 ust. 8 był liczony w dniach roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację.
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§4 ust 8 projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:
„8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i użyczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy posiadającego co
najmniej takie same parametry techniczne jak sprzęt zastępowany w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania
zawiadomienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie – dotyczy pakietów nr PAKIET NR 3- POZ. 1-aparat do
znieczulenia, PAKIET NR 3-POZ. Nr 4- kardiomonitor.”
Ponadto Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2C – po zmianach w zakresie:
- Poz. 1 w pkt 78 (79 przed modyfikacją),
- poz. 4 w pkt 19.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 z 1% do 0,5%?
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.”
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 2 z 1% do 0,5%?
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 XIV
Pakiet nr 1 – stół operacyjny mobilny
Dotyczy wiersza 27:
Chcielibyśmy zaoferować zaawansowany stół operacyjny z blatem modułowym, który można dowolnie konfigurować
w zależności od potrzeb. Zamawiający wymaga prowadnic na kasetę RTG
co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska. W oferowanym przez nas stole siedziskiem tak
naprawdę może być dowolna płyta oparcia pleców przeniesiona na drugą stronę segmentu centralnego.
W związku z tym prosimy o odstąpienie od wymogu zastosowania prowadnic RTG w podgłówku
i dopuszczeniu do zaoferowania ich tylko w wymiennych segmentach pleców (z których jeden może być siedziskiem po
przełożeniu na drugą stronę blatu centralnego. Obrazuje to poniższy rysunek poglądowy:

Brak prowadnic RTG

Prowadnice RTG

Segment centralny
z przesuwem wzdłużnym.
Brak prowadnic RTG
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Ten segment (szer. 300 mm)
przenosimy na drugą stronę blatu
centralnego i jest wtedy
segmentem siedziska
jak na rysunku poniżej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytania XV
Pytania do Pakiet nr 4 - Poz. 1 System integracji, sterowanie urządzeniami medycznymi i zarządzanie obrazami
Pytanie nr 1 do poz 42. Eksport wybranych obrazów na serwer, HDD, USB, Stream, Share, FTP.
Czy Zamawiający udostępni przestrzeń dyskową dla udziału sieciowego w celu archiwizacji obrazów i sekwencji wideo
z modułu rejestracji systemu integracji?
Odpowiedź: Zamawiający w punkcie 51 opisuje integracje z systemem PACS (i na nim powinny być składowane
obrazy i sekwencje wideo przeznaczone przez personel do archiwizacji). Jeśli moduł rejestracji systemu integracji
wymaga dodatkowych zasobów do działania Wykonawca musi je uwzględnić w ofercie. W samym punkcie 42
Zamawiający oczekuje funkcjonalności eksportu wybranych obrazów w określone lokalizacje docelowe np. nośnik
USB.
Pytanie nr 2 do poz. 57 Generowanie złożonego sygnału wideo (PiP, PoP, PbP, QUAD) z funkcją przełączenia na
dowolny monitor lub streaming
Czy Zamawiający dopuści moduł generujący obrazy złożone z dwóch obrazów w trybach (PiP, PbP)? Dodatkowo
moduł ten oferuje wejścia w różnych standardach sygnałów wideo takich jak 2x DVI-D, D-SUB (VGA, Component,
RGBs), 3G-SDI, Composite, S-Video co zapewni kompatybilność systemu ze sprzętem medycznym wykorzystującym
starszej generacji sygnały analogowe oraz najnowsze cyfrowe sygnały wideo.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3 do poz. 84 Mikrofon bezprzewodowy dla operatora
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Czy Zamawiający dopuści mikrofon bezprzewodowy wykorzystujący transmisję cyfrową w paśmie 2,4 GHz oraz
charakteryzujący się większym pasmem przenoszenia 50 Hz - 18 KHz?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4 do poz. 88. Kamera sufitowa Full HD PTZ.
Czy Zamawiający dopuści kamerę sufitową FullHD PTZ, kompatybilną z systemem integracji o poniższych
parametrach:
 Sterowanie przez protokół VISCA
 Pełna integracja (wideo i sterowanie) kamery z systemem integracji
 Przetwornik 1/2,8” CMOS
 Efektywna liczba pikseli ok. 2,07 mln dla formatu 16:9
 Zoom optyczny 20x
 Wyjścia wideo: 3G-SDI, HDMI
 Rozdzielczości 1920x1080 / 1280x720 p60/50/30/25/59.94/29.97 ; 1920x1080 i60/50/59.94
 Zasilanie DC 12V/12W lub PoE
 Dedykowany uchwyt sufitowy
Powyższe parametry kamery pozwolą oferentowi na złożenie konkurencyjnej oferty
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 5 do poz 108 Komputer All-In-One
Czy Zamawiający dopuści komputer o poniższych parametrach:
Komputer, monitor i klawiatura przy stanowisku anestezjologa (dostęp do clininetu, stanowisko zintegrowane z
systemem integracji, z możliwością uruchamiania Komputerowego systemu do tworzenia elektronicznej
dokumentacji pacjenta)
Komputer All-in-One z monitorem dotykowym wielkości min. 21,5 ” LCD w technologii IPS, o formacie obrazu 16:9, o
minimalnej rozdzielczości 1920x1080 pikseli, kontrast 1000:1,
zintegrowany z obudową całego zestawu (AiO).
Procesor klasy x86, Intel® Core™ i5-6300U Processor (3M Cache, up to 3.00 GHz) --2 rdzeniowy passmark 3296
wewnętrzny port rozszerzeń PCI-E x16
Pamięć RAM: 8GB DDR4
Dysk twardy: 256 GB SSD
Karta graficzna: Intel® HD Graphics 520
Interfejsy:1xDisplayPort, 1xHDMI , 1xAudio Line out, 1xMic
6 x USB w tym 2xUSB 3.0 i 4x USB 2.0, 2xGigabit Ethernet ze złączem RJ45 LAN, 2xRS232 (COM)
Karta dźwiękowa zintegrowana, zgodna z HD audio,
Wbudowane głośniki min. 2 x 1 W
Inne:
Odpowiednio dobrane do zaoferowanego zestawu chłodzenie bezwiatrakowe,
Klasa szczelności IP54,
Mocowanie VESA,
Zasilacz o mocy odpowiednio dobranej do zaoferowanego zestawu
Akcesoria:
Klawiatura i mysz medyczne
Kompatybilny czytnik kodów kreskowych
Certyfikaty:
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Całość posiada certyfikat: 60601-1, CE
System operacyjny:
MS Windows 10 Professional PL 64 bit lub równoważny **
Zamawiający opisał parametry urządzenia, które nie jest dostępne na rynku. Z uwagi na proces certyfikacji urządzeń
za zgodność z normą EN60601-1 dla medycznych urządzeń elektrycznych oraz konieczność zachowania przez
producenta konfiguracji, która została poddana ocenie zgodności, producent komputerów medycznych nie jest zdolny
nadążać za dynamicznie zmieniającymi się parametrami podzespołów urządzeń komputerowych, np. generacja
procesorów lub kart graficznych. Dlatego nie jest możliwe zaoferowanie komputera z certyfikatem medycznym o
parametrach standardowych dla rynku konsumenckiego. Powyższa konfiguracja odpowiada urządzeniu, które jest
obecnie dostępne na rynku oraz posiada certyfikat na zgodność z EN 60601-1. Prosimy o dopuszczenie komputera o
powyższych parametrach.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie jest do pkt 103. Pkt 108 dotyczy Przeprowadzenia
szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi urządzenia.
Zamawiający celem zapewnienia płynności i komfortu pracy personelu stawia określone wymagania co do
parametrów zamawianego urządzenia. Proponowane przez Państwa parametry urządzenia (w szczególności
procesor osiągający w teście PassMark wynik 3296 punktów) drastycznie odbiegają od wymagań Zamawiającego
czego efektem będzie bardzo wolne działanie aplikacji wykorzystywanych przez Szpital na co Zamawiający nie
wyraża zgody. Według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są konfiguracje o wydajności powyżej 10000
punktów w teście PassMark.
Jednak mając na uwadze faktycznie ograniczony dostęp do komputerów zgodnych z normą EN60601-1 dla
medycznych urządzeń Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację poszczególnych parametrów w poz. 1 pkt 103. W
związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2D-po zmianach w zakresie poz. 1 pkt 103 i nadaje mu
brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.
Pytanie nr 6 do poz 108 Komputer All-In-One
Czy Zamawiający zrezygnuje z wyposażenia komputera pod nazwą „Kompatybilna z systemem dokumentacji karta
przechwytująca obraz w standardzie FullHD (port PCI-E x4)”?
Oferowany system integracji posiada wbudowaną funkcjonalność zapisu (przechwytywania) dowolnego obrazu
dostępnego na Sali z urządzeń podłączonych do systemu w jakości FullHD wideo.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie jest do pkt 103. Pkt 108 dotyczy Przeprowadzenia
szkolenia dla pracowników z zakresu obsługi urządzenia.
Odpowiedź na powyższe pytanie zawarte jest w pkt 5 powyżej.
Pytania do Pakiet nr 4 Poz. 2 Ścienne stanowisko komputerowe do rejestrowania materiałów zużytych podczas
zabiegu z czytnikiem kodów kreskowych
Pytanie nr 1 do poz 7 Ścienne stanowisko komputerowe
Prosimy o określenie gdzie stanowisko komputerowe będzie zainstalowane, w opisie pojawiają się dwie różne
lokalizacje (ściana oraz wysięgnik kolumny chirurgicznej):
Ścienne stanowisko komputerowe (zintegrowane z systemem integracji z możliwością uruchamiania Komputerowego
systemu do tworzenia elektronicznej dokumentacji pacjenta)
Wyświetlacz:
Panel sterujący w wersji komputera All-in-One z monitorem dotykowym wielkości min. 21,5 ” LCD w technologii IPS, o
formacie obrazu 16:9, o minimalnej rozdzielczości 1920x1080 pikseli,
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matowy, kontrast 1000:1,regulacja nachylenia, zintegrowany z obudową całego zestawu (AiO), zainstalowane na
wysięgniku kolumny chirurgicznej.
Odpowiedź: Panel sterujący wersji komputera All-in-One z monitorem dotykowym wielkości min. 21,5 ” ma być
zamontowany na wysięgniku kolumny chirurgicznej.
Pytanie nr 2 do poz 7 Ścienne stanowisko komputerowe
Czy Zamawiający dopuści komputer o poniższych parametrach:
Komputer, monitor i klawiatura przy stanowisku anestezjologa (dostęp do clininetu, stanowisko zintegrowane z
systemem integracji, z możliwością uruchamiania Komputerowego systemu do tworzenia elektronicznej
dokumentacji pacjenta)
Komputer All-in-One z monitorem dotykowym wielkości min. 21,5 ” LCD w technologii IPS, o formacie obrazu 16:9, o
minimalnej rozdzielczości 1920x1080 pikseli, kontrast 1000:1,
zintegrowany z obudową całego zestawu (AiO).
Procesor klasy x86, Intel® Core™ i5-6300U Processor (3M Cache, up to 3.00 GHz)
wewnętrzny port rozszerzeń PCI-E x16
Pamięć RAM: 8GB DDR4
Dysk twardy: 256 GB SSD
Karta graficzna: Intel® HD Graphics 520
Interfejsy:1xDisplayPort, 1xHDMI , 1xAudio Line out, 1xMic
6 x USB w tym 2xUSB 3.0 i 4x USB 2.0, 2xGigabit Ethernet ze złączem RJ45 LAN, 2xRS232 (COM)
Karta dźwiękowa zintegrowana, zgodna z HD audio,
Wbudowane głośniki min. 2 x 1 W
Inne:
Odpowiednio dobrane do zaoferowanego zestawu chłodzenie bezwiatrakowe,
Klasa szczelności IP54,
Mocowanie VESA,
Zasilacz o mocy odpowiednio dobranej do zaoferowanego zestawu
Akcesoria:
Klawiatura i mysz medyczne
Kompatybilny czytnik kodów kreskowych
Certyfikaty:
Całość posiada certyfikat: 60601-1, CE
System operacyjny:
MS Windows 10 Professional PL 64 bit lub równoważny **
Zamawiający opisał parametry urządzenia, które nie jest dostępne na rynku. Z uwagi na proces certyfikacji urządzeń
za zgodność z normą EN60601-1 dla medycznych urządzeń elektrycznych oraz konieczność zachowania przez
producenta konfiguracji, która została poddana ocenie zgodności, producent komputerów medycznych nie jest zdolny
nadążać za dynamicznie zmieniającymi się parametrami podzespołów urządzeń komputerowych, np. generacja
procesorów lub kart graficznych. Dlatego nie jest możliwe zaoferowanie komputera z certyfikatem medycznym o
parametrach standardowych dla rynku konsumenckiego. Powyższa konfiguracja odpowiada urządzeniu, które jest
obecnie dostępne na rynku oraz posiada certyfikat na zgodność z EN 60601-1. Prosimy o dopuszczenie komputera o
powyższych parametrach.
Odpowiedź: Zamawiający celem zapewnienie płynności i komfortu pracy personelu stawia określone wymagania co
do parametrów zamawianego urządzenie. Proponowane przez Państwa parametry urządzenia (w szczególności
procesor osiągający w teście PassMark wynik 3296 punktów) drastycznie odbiegają od wymagań Zamawiającego
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czego efektem będzie bardzo wolne działanie aplikacji wykorzystywanych przez Szpital na co Zamawiający nie
wyraża zgody. Według wiedzy Zamawiającego na rynku dostępne są konfiguracje o wydajności powyżej 10000
punktów w teście PassMark.
Jednak mając na uwadze faktycznie ograniczony dostęp do komputerów zgodnych z normą EN60601-1 dla
medycznych urządzeń Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację poszczególnych parametrów w poz. 2 pkt 7. W
związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2D-po zmianach w zakresie poz. 2 pkt 7 i nadaje mu
brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.
Pytania do Pakietu nr 4 Poz. 3 Monitor ścienny 55”
Pytanie nr 1 do Poz. 11 Wyjścia min. 2x DVI oraz inne wymagane do podłączenia z systemem integracji oraz
Ściennym stanowiskiem komputerowym.
Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w następujące wejścia dla sygnałów wideo :
Wejścia wideo analogowe: 1 x VGA
Wejścia wideo cyfrowe: 1 x DVI-D (z HDCP); 2 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)
Wyjścia wideo cyfrowe: 1 x DisplayPort
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2 do poz. 12 Wejście Audio, Wyjście audio oraz wejście mikrofonowe.
Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w następujące wejścia i wyjścia dla sygnałów audio:
Wejścia audio analogowe: 2 x 3,5 mm jack
Wejścia audio cyfrowe: 2 x HDMI; 2 x Interfejs DisplayPort
Wyjścia audio analogowe: Złącze 1 x 3,5 mm
Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że wejście mikrofonowe wraz mikrofonem wymagane jest dla systemu
integracji opisanego w poz. 1
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – Pakiet nr 4 oraz wzoru umowy Par. 1 ust. 2 pkt. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania,
pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z
gwarancją liczoną od daty instalacji bez określenia roku produkcji lub z rokiem produkcji min. 2019?”
Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest
niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie
nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę
produkcji sprzętu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis SIWZ.
Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy:
1. Czy Zamawiający w § 4 ust. 7, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:
„Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy wyposażenia sprzętowego w ciągu 48 godzin licząc od dnia
otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. „
Na zapis następującej treści:
„Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy wyposażenia sprzętowego w ciągu 48 godzin (w dni robocze)
licząc od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.”?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację:
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W związku z powyższym §4 ust. 7 projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy wyposażenia sprzętowego w ciągu 3 dni roboczych licząc od
dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.”
2. Czy Zamawiający w § 4 ust. 10, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:
„W przypadku braku możliwości usunięcia wady wyposażenia sprzętowego lub trzykrotnej naprawy tej samej usterki
lub trzykrotnej wymiany tego samego podzespołu w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany
reklamowanego wyposażenia sprzętowego na nowy, wolny od wad w terminie do 21 dni od dnia wysłania
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.”
Na zapis następującej treści:
„W przypadku braku możliwości usunięcia wady wyposażenia sprzętowego lub trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tej
samej usterki lub trzykrotnej wymiany tego samego podzespołu w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do
wymiany reklamowanego wyposażenia sprzętowego na nowy, wolny od wad w terminie do 21 dni od dnia wysłania
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.”?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin określony w § 4 ust. 8 oraz w załączniku – Opis przedmiotu
zamówienia Pakiet nr 4 poz. 2 pkt. 11 - był liczony w dniach roboczych?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wymaga sprzętu zastępczego w zakresie pakietu nr 4 dla poz. 2. W
związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2D-po zmianach w zakresie poz. 2 poprzez usunięcie pkt. 11 i
nadaje mu brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma. Pozostała numeracja ulega zmianie o jeden pkt w górę.
4.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 z 1% do
0,5% kwoty wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu, o którym mowa w § 6 ust. 1 ?
Odpowiedź: 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.”
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 2 z 1% do 0,5%
kwoty wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu, o którym mowa w § 6 ust. 1 ?
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 XVI
Pytanie 1 Pakiet 4 poz. 1 System integracji, sterowanie urządzeniami medycznymi i zarządzanie obrazami).
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

Czy Zamawiający dopuści jeden spójny, zaawansowany system integracji sal operacyjnych, produkowany przez
czołowego światowego lidera w tej dziedzinie, różniący się nieznacznie od zapisów w niżej opisanych punktach?
Funkcjonalnie system przeznaczony jest do zapewnienia tych samych głównych funkcjonalności, w ilości nie mniejszej
niż opisane, a różnice wynikają głównie z uwagi drobne różnice konstrukcyjne, wyższe obostrzenia związane z ochroną
danych oraz większą ostrożność z obróbką dokumentacji medycznej.
p.89
System integrowany z kamerą PTZ, sterowaną przez LAN lub IR
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2 Pakiet 4 poz. 1 System integracji, sterowanie urządzeniami medycznymi i zarządzanie obrazami), dotyczy
punktów 43, 63, 68
Czy kontroler urządzeń medycznych oraz zestaw chirurgiczny z kamerą endoskopową, insuflatorem jest przedmiotem
postępowania i należy go również dostarczyć?
Jeżeli taki kontroler ma zostać dostarczony, to z uwagi na brak ogólnego (globalnego standardu) sterowania
urządzeniami – prosimy o podanie modeli lamp chirurgicznych, kamer w nich wbudowanych oraz modelu stołu
operacyjnego w celu weryfikacji kompatybilności.
Odpowiedź: Zamawiający jest w trakcie postępowania przetargowego również na zakup lamp chirurgicznych,
kamer w nich wbudowanych oraz stołu operacyjnego, w związku z czym nie jest w stanie podać modeli.
Zamawiający będzie miał kolonoskop oraz gastroskop firmy Olympus, podarowane przez Fundację WOŚP. Na
chwilę obecną Zamawiający nie posiada numerów seryjnych. Zestaw chirurgiczny z kamerą endoskopową,
insuflatorem nie jest przedmiotem postępowania.
Pytanie 3 Pakiet 4 poz. 3 Monitor ścienny.
Czy z uwagi na wymóg zaoferowania systemu pozwalającego na routing sygnałów 4K, czy Zamawiający wymaga aby
zaoferowany monitor również pracował w tej rozdzielczości?
W innym wypadku wystąpi sytuacja w której monitor nie będzie w stanie wyświetlić obrazu z podłączonego źródła 4K
i będzie w instalacji niewykorzystany.
W sytuacji jeżeli tak, czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o nieznacznie różnych wymiarach
(odpowiednich dla wielkości 55”), niższej masie (nie mającej wpływu na parametry urządzenia), bez złączy DVI (ze
złączami HDMI 2.0 obsługującymi sygnały do 4K) oraz bez złącz audio (w przypadku urządzenia zabudowanego w
ścianę nie byłyby wykorzystywane)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozdzielczości min. 1920 x 1080 Full HD, w związku z czym nie ma przeszkód, aby
zaoferować monitor pracujący w rozdzielczości 4K. Ponadto Zamawiający wymaga podłączenia monitora do
systemu integracji, więc oferowany monitor musi posiadać takie parametry, aby podłączenie było możliwe.
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę złącz pod warunkiem, że umożliwią one podłączenie z systemem integracji
oraz Ściennym stanowiskiem komputerowym.
Pytanie 4 Pakiet 4 poz. 3 Monitor ścienny.
Czy dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu pracy, Zamawiający wymaga, aby instalacja monitora „w kasecie
ze ścienną zabudową za szkłem” pozwalała na bez-narzędziowy dostęp do urządzenia, bez konieczności odkręcania
śrub/wkrętów mocujących frontowy panel szklany, bez ryzyka uszkodzenia konstrukcji ścian, z dostępem bezpiecznym
dla pojedynczej osoby (np. dostęp przez otwierany front z zabudowami siłownikami)?
Frontowy panel szklany chroniący dostęp do monitora może ważyć nawet 30kg, co czyni go niemożliwym do
zamocowania przez jedną osobę a w przypadku dwóch osób również bardzo trudnym w przypadku
najpopularniejszego mocowania obwodowego na wiele wkrętów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
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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 2C, pakiet nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
 Poz 1 Aparat do znieczulenia, zmianie uległ pkt. 32, zmianie uległ pkt 78,
 Poz 4 Kardiomonitor, zmianie uległ pkt 19,
 poz. 5 Kolumna anestezjologiczna, został wykreślony pkt 9, zmianie uległ pkt 9 (pkt 10 po modyfikacji
wprowadzonej w dniu 05.05.2020 roku), zmianie uległ pkt 15, zmianie uległ pkt 18, zmianie uległ pkt 19.
W związku z powyższym zamawiający wycofuje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu
05.05.2020 r. załącznik nr 2C, pakiet nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia_po zmianach, a w jego miejsce
zamieszcza się nowy załącznik nr 2C pakiet nr 3 do SIWZ – po zmianach 2.
- Załącznika nr 2D, pakiet 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
- poz. 1 System integracji, sterowanie urządzeniami medycznymi i zarządzanie obrazami, zmianie uległ pkt 103,
- Poz. 2 Ścienne stanowisko komputerowe do rejestrowania materiałów zużytych podczas zabiegu z czytnikiem kodów
kreskowych, zmianie uległ pkt 7, został usunięty pkt 11.
W związku z powyższym zamawiający wycofuje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu
05.05.2020 r. załącznik nr 2D, pakiet nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia_po zmianach, a w jego miejsce
zamieszcza się nowy załącznik nr 2D pakiet nr 4 do SIWZ – po zmianach 2.
 Załącznika nr 2T, pakiet nr 20 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – poz. 2 Wózek zabiegowy jednoblatowy
duży – 1 szt., zmianie uległ pkt 12 poprzez usunięcie w kolumnie „Opis parametrów wymaganych” wymiary „1500”.
W związku z powyższym zamawiający wycofuje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu
10.04.2020 r. załącznik nr 2T, pakiet nr 20 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, a w jego miejsce zamieszcza się
nowy załącznik nr 2T pakiet nr 20 do SIWZ – po zmianach.
Ponadto Zamawiający informuje, iż przedmiary będące częścią każdego załącznika nie ulegają zmianie.
 Pkt. 4.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„4.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
4.1.1.Pakiet nr 1 i 20 - do 8 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.2.Pakiet nr 2, 4 – do 12 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.3.Pakiet nr 3 – do 14 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.4.Pakiet nr 11, 17 – do 7 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.5.Pakiet nr 5 – do 16 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.6.Pakiet nr 6, 10 - do 4 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.7.Pakiet nr 7, 8, 13 – do 2 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.8.Pakiet nr 9 – do 6 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.9.Pakiet 12, 14, 15, 16, 18, 19 – do 9 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.”
 Pkt 11.1.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„11.1.1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15.06.2020 roku do godziny 09:30”
 Pkt 11.2.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
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„11.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Pokoju Umów i Zamówień publicznych, w dniu
15.06.2020 r. o godzinie 10:00”
W załączeniu:
1) Załącznik nr 2C, pakiet nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – po zmianie 2.
2) Załącznik nr 2D, pakiet nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – po zmianie 2.
3) Załącznik nr 2T, pakiet nr 20 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – po zmianie.
4) Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy - po zmianach.
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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