
Świętochłowice, 14.08.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  postępowania  na  zakup  i  dostawa  sprzętu  i  wyposażenia  na  potrzeby  Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego, Sali Cięć, Sali Porodowej i Oddziału Neonatologicznego w ramach
realizacji  projektu  dofinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  (Europejski  Fundusz
Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i
zdrowotna  dla  działania:  10.1.  Infrastruktura  ochrony  zdrowia  pn.  „Poprawa  jakości  i
dostępności do świadczeń ochrony zdrowia w ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. poprzez zakup
sprzętu  i  wyposażenia  dla  Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,  Sali  Cięć,  Sali  Porodowej  i
Oddziału Neonatologicznego, wraz z modernizacją pomieszczeń Sali Cięć i Bloku Porodowego
celem dostosowania do wymagań nowego sprzętu.”, znak sprawy 21/ZA/18

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1
Pakiet 11 – Kardiomonitory
pkt   5   Czy  Zamawiający  dopuści    kardiomonitor,  posiadający   ciche  i  jednocześnie  wydajne
chłodzenie  aktywne,  zapewniające  właściwą  temperaturę  pracy  urządzenia,  spełniające  wszystkie
wymogi medyczne? 
Wymagane chłodzenie konwekcyjne jest mniej wydajne i naraża chłodzone podzespoły kardiomonitora
na  możliwe  usterki   będące  skutkiem przegrzania  (zwłaszcza  w okresie  letnim)  i  związane  z  tym
koszty naprawy w okresie pogwarancyjnym.

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Pakiet 11 – Kardiomonitory
pkt 10  Czy Zamawiający dopuści   kardiomonitor  nie posiadający gniazda przywołania pielęgniarki,
natomiast wyposażony we wszystkie pozostałe gniazda wymagane przez Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3
Pakiet 11 – Kardiomonitory
pkt 14  Czy Zamawiający dopuści   kardiomonitor,  który po zmianie kabla EKG na kabel  innego typu,
nie  wykrywa  go  automatycznie  ale  wymaga  wybrania  przez  Użytkownika   ilości  odprowadzeń  ?
Czynność tę wykonuje się w  3 sekundy i nie sprawia to żadnego kłopotu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 4
Pakiet 9 – Łóżka porodowe
Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści łóżko posiadające wymiary zewnętrzne 2140 x 970 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5
Pakiet 9 – Łóżka porodowe
Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści łóżko posiadające konstrukcję wykonaną ze stalowych profili, nie
pokrytych lakierem antybakteryjnym? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6
Pakiet 9 – Łóżka porodowe
Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w segment nóg z możliwością szybkiego
wsunięcia pod siedzisko i przekształcenia łóżka w fotel porodowy? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7
Pakiet 9 – Łóżka porodowe
Czy  (w  pkt.  12)  Zamawiający  dopuści  łóżko  posiadające  regulację  wysokości  bez  materaca  na
poziomie 540 – 970 mm?   

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8
Pakiet 9 – Łóżka porodowe
Czy  (w  pkt.  13)  Zamawiający  dopuści  łóżko  posiadające  kąt  uniesienia  segmentu  pleców
0 – 70o?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9
Pakiet 9 – Łóżka porodowe
Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w segment nóg, ale bez możliwości jego
regulacji?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 10
Pakiet 9 – Łóżka porodowe
Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające tuleje do zmocowania stojaka kroplówki w narożnikach
od strony głowy pacjentki? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11
Pakiet 9 – Łóżka porodowe
Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające bezpieczne obciążenie robocze 230 kg? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12
Pakiet 1
Czy Zamawiający wymaga, aby czas pracy głowic Cardio i Toco do telemetrii oraz samej telemetrii
wynosił min. 12 godzin? 

Odp.: Zamawiający wymaga czasu pracy dla głowic oraz samej telemetrii czasu pracy min. 12 godzin.

Pytanie 13
Pakiet 1, poz. 45 dla KTG do ciąży pojedynczej, poz. 44 dla KTG do ciąży bliźniaczej, poz. 19 dla
telemetrii, poz. 27 dla centrali monitorującej
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu od zgłoszenia awarii do 48 godzin w dni
robocze. Umożliwi to realne wykonanie niniejszej czynności i profesjonalne podejście ze względu na
dodatkowy czas umożliwiający przeanalizowanie co może być przyczyną awarii.  Jeśli Zamawiający
zgłosi awarię w dzień wolny od pracy, Wykonawca nie będzie miał szansy dotrzymać terminu reakcji
24h. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji zapisów w Pakiecie nr 1.

Pytanie 14
Pakiet 1, poz. 45 dla KTG do ciąży pojedynczej, poz. 44 dla KTG do ciąży bliźniaczej, poz. 19 dla
telemetrii, poz. 27 dla centrali monitorującej
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy do 4 dni roboczych, po których Zamawiający
wymaga wstawienia sprzętu zastępczego o minimum tych samych parametrach.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokona modyfikacji zapisów w Pakiecie nr 1.

Pytanie 15
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 10,11,12,13,14
Czy zamawiający dopuści aparat z lepszym niż wymagany rozwiązaniem polegający na możliwości
utworzenia  20 grup programowych z  możliwością  zapamiętania  w każdej  z  grup 15 programów .
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Każdy program może posiadać do 6 podprogramów z innymi nastawami cięcia, koagulacji w które
operator  może  wchodzić  z  poziomu  uchwytu  sterylnego  monopolarnego,  włącznika  nożnego  bez
pomocy osób trzecich lub naciśnięcia ekranu. Ponadto zaproponowany aparat dzięki nowoczesnemu
rozwiązaniu  programowemu  oraz  komunikacji  bezprzewodowej  pozwala  na  zgranie  wszystkich
programów np. na ipada, analizę błedów przez serwis, aktualizację oprogramowania itp.  Powyższe
rozwiązanie  przewyższa  wymagane  w  SIWZ  ponieważ  pozwala  na  zapamiętanie  1800  różnych
nastawów

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 15
Czy  zamawiający  dopuści  do  postępowania  aparat  z  bardziej  ergonomicznym  rozwiązaniem  niż
wymagane w SIWZ gdzie zaproponowany aparat posiada układ uniwersalnych, wymiennych gniazd
przyłączeniowych  które  użytkownik  może  zmieniać  bez  otwierania  aparatu  tak  że  zaproponowany
aparat  może  posiadać  możliwość  podpięcia  do  4  instrumentów  monopolarnych  ,  4  instrumentów
bipolarnych.  Wykonawca  chce  zaproponować  aparat  który  będzie  posiadał  1  gniazdo  bipolarne
umożliwiające podpięcia kabli z systemie 1 pina oraz w systemie 2 pinowym w dwóch rozstawach
22mm oraz 28,5 mm. , 1 gniazdo monopolarne z możliwością podpięcia kabli w standardzie 3- pin oraz
1 pin w rozstawie 4mm oraz 5 mm, 1 gniazdo uniwersalne umożliwiające podpięcie zarówno narzędzi
monopolarnych  w  rozstawie  3  pin  oraz  narzędzi  bipolarnych  w  systemie  2  pinowym  w  dwóch
rozstrawach,  1  gniazdo  do  zamykania  dużych  naczyń  oraz  gniazdo  dla  elektrody  neutralnej  z
możliwością podpięcia kabli  elektrody neutralnej w systemie 2 dostępnych na ryku standardach kabli 1
pin oraz kabli płąaską w tyczka z bolcem oraz bez bolca? Dodatkowo w zaproponowanym aparacie to
użytkownik może decydować o rodzaju zamontowanych gniazd oraz kolejności ich rozmieszczenia w
aparacie.  Zaproponowane  rozwiązanie  jest  rozwiązaniem  o  wiele  bardziej  ergonomicznym  dla
użytkownika .

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 17
Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat z możliwością bezpośredniego podłączenia narzędzi
bipolarnych  w systemie wtyczek jednopinowych, dwupinowych w rozstawie 22mm oraz 28,5 mm oraz
z wtyczką 5 kołową do instrumentów bipolarnych ? zaproponowane rozwiązanie umożliwia podpięcie
do aparatu większej różnorodności kabli bipolarnych niż wymagane w SIWZ , jednocześnie opisany w
SIWZ parametr spełnia 1 producent.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 18
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 19
Czy  zamawiający  dopuści  do  postępowania  aparat  z  możliwością  podpięcia  do  3  instrumentów
bipolarnych  oraz  2  instrumentów  monopolarnych  ?  Zaproponowany  aparat  dodatkowo  posiada
możliwość wymiany gniazd na dowolnie wybrane przez zamawiającego bez otwierania aparatu dając
możliwość  skonfigurowania  aparatu  w  taki  sposób  aby  aparat  posiadał  możliwość  podpięcia  4
instrumentów  monopolarnych  oraz  4  instrumentów  bipolarnych.  Zaproponowane  rozwiązanie
przewyższa wymagane w SIWZ

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 20
Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat o nowocześniejszym rozwiązaniu polegającym na
automatycznym  rozpoznaniu  podłączonego  kabla  i  wskazanie  rodzaju  podłączonego  instrumentu
użytkownikowi. Zaproponowane rozwiązanie jest bardziej ergonomicznym dla użytkownika

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 21
Czy zamawiający  dopuści  do  postępowania  aparat  z  nowocześniejszym rozwiązaniem stepGUIDE
które uniemożliwia nieprawidłowe podpięcie instrumentów gdyż po wybraniu instrumentu z ekranu
aparat wskazuje (oświetlając gniazdo) miejsce gdzie należy włożyć kabel  z instrumentu . Natomiast w
przypadku gdy użytkownik nie chce korzystać z funkcji stepGUIDE podpinając instrumenty do aparatu
nie  ma  możliwości  pomyłki  i  nieprawidłowego  ich  wpięcia  ze  względu  na  ich  konstrukcję.
Zaproponowane rozwiązanie jest dużo bardzie ergonomiczne dla użytkownika niż wymagane w SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 22
Czy  zamawiający  dopuści  do  postępowania  aparat  z  wyświetlaniem  komunikatów,  ostrzeżeń  z
dokładnym opisem w języku polskim, aparat posiada wgraną instrukcję obsługi opisującą poszczególne
tryby ich zastosowanie,  aparat dodatkowo kontroluje sposób pracy użytkownika i np. w przypadku
nieprawidłowego złapania tkanki lub zbyt małą jej ilość sygnalizuje to użytkownikowi, przypadkowe
aktywacje, zbyt długie aktywacje są również sygnalizowane przez aparat, wszelkie błędy , komunikaty
są zapisywane w aparacie tak by użytkownik oraz serwis mógł w nie wejść w dowolnym momencie. W
sytuacjach  niebezpiecznych  dla  użytkownika  lub  pacjenta  aparat  odcina  dopływ  prądu  .
Zaproponowane  rozwiązanie  daje  użytkownikowi  pełną  kontrolę  oraz  bezpieczeństwo  podczas
wykonywanych procedur medycznych.
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Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 24
Czy  zamawiający  dopuści  do  postępowania  aparat,  z  nowocześniejszym  rozwiązaniem
umożliwiającym włączenie  w aparacie  funkcji  neonatologicznej,  która  w  przypadku  przekroczenia
wartości  granicznej  300mA, które może wskazywać na zbyt  mocne nagrzanie skóry pod elektrodą
neutralną,  informuje  użytkownika  o  zaistniałym  fakcie  stosownym  komunikatem.  Zaproponowane
rozwiązanie  daje  większe  bezpieczeństwo  pracy  z  małymi  pacjentami  niż  wymagane  w  SIWZ,
ponieważ nawet  przy minimalnych mocach rzędu 5-20W może dojść  do nagłego wzrostu gęstości
prądu i nadmiernego rozgrzewania tkanek i poparzenia pacjenta . 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 25
Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat z nowocześniejszym rozwiązaniem polegającym na
automatycznym doborze mocy w zależności od impedancji tkankowej oraz warunków w których jest
wykonywany zabieg. Użytkownik wybiera efekt tkankowy który go interesuje ( szerokość działania
cięcia, koagulacji na końcu końcówki roboczej, noża, pętli  itp.) a aparat samodzielnie dopiera prąd
który zapewnia użytkownikowi pożądany efekt. Zaproponowane rozwiązanie przewyższa wymagane i
zapewnia łatwiejszą obsługę użytkownikowi.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 26
Czy zmawiający dopuści do postępowania aparat z trybami cięcia monopolarnego o mocy do 240W
oraz 400W z automatyczna regulacją mocy która jest nieustannie adaptowana do zmieniających się
parametrów,  co  zapewnia  jednolity  efekt  odziaływania  na  tkankę.  Zaproponowane  rozwiązanie
przewyższa wymagane i nie wymaga od użytkownika regulacji mocy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 27
Czy zmawiający dopuści do postępowania aparat z trybami koagulacji monopolarnej o mocy do 144W,
175W oraz 240W z automatyczna regulacją mocy która jest nieustannie adaptowana do zmieniających
się  parametrów,  co  zapewnia  jednolity  efekt  odziaływania  na  tkankę.  Zaproponowane  rozwiązanie
przewyższa wymagane i nie wymaga od użytkownika regulacji mocy
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Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 28
Czy zmawiający dopuści do postępowania aparat z trybami koagulacji bipolarnej o mocy do 144W oraz
240W  z  automatyczna  regulacją  mocy  która  jest  nieustannie  adaptowana  do  zmieniających  się
parametrów,  co  zapewnia  jednolity  efekt  odziaływania  na  tkankę.  Zaproponowane  rozwiązanie
przewyższa wymagane i nie wymaga od użytkownika regulacji mocy

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 29
Czy zmawiający dopuści do postępowania aparat z 3 trybami cięcia monopolarnego z możliwościa
regulacji  efektów w  skokach co  0,1  w skali  od  0,1-10 dając  użytkownikowi  do  wyboru  o  wiele
większą ilość różnorodnych cięć monopolarnych niż wymagany w SIWZ.  Po podpięciu przystawki
argonowej użytkownik posiada możliwość skorzystania z 3 trybów cięcia argonowego 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 29
Prosimy o doprecyzowanie  czy zamawiający wymaga dostarczenia diatermii  z  argonem czy samej
diatermii ponieważ w pozycji  29 zostało wymienione cięcie monopolarne argonowe a opis aparatu
wskazuje na aparat bez argonu

Odp.: Zamawiający wymaga dostarczenia diatermii z argonem.

Pytanie 29
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 31
Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat, z nowocześniejszym rozwiązanie umożliwiającym
ustawienie w każdym z dostępnych trybów cięcia oraz koagulacji , cięcia i koagulacji od mikro( bardzo
delikatnego) po mocne, dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz wielopoziomowej regulacji
w prawie 100skokach w trybach cięcia i koagulacji, użytkownik posiada o wiele większe możliwości
regulacji uzyskując oczekiwany efekt tkankowy niż wymagany w SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 30
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 32
Czy  zamawiający  dopuści  do  postępowania  aparat  z  5  trybami  koagulacji  monopolarnej  w  tym
koagulacja delikatna SosftCoag, forsowna ForcedCoag, mieszana SwiftCoag, preparacyjna PreciseSect,
sprayowa SprayCoag  oraz  TwinCoag umożliwiająca  wykonawanie  dwóch koagulacji  równocześnie
przez dwóch operatorów. Zaproponowane rozwiązanie nie odbiega od wymaganego a każdy producent
w inny sposób opisuje swoje tryby .

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 33
Czy  zamawiający  dopuści  do  postepowania  aparat  z  koagulacją  bipolarną  SoftCoagbipolar,
ForcedCoagbipolar,  thermoSeal zaproponowane rozwiązanie nie odbiega od wymaganego ponieważ
umożliwia  użycie  wszystkich  odstępnych  instrumentów  bipolarnych  (  pinceta,  nożyczki,  pętle
histeroskopowe, narzędzia do zamykania naczyń) w trybach od precyzyjnych po bardzo intensywne ze
względu na większe możliwości regulacyjne trybów niż wymagane w SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
Czy zmawiający wymaga dostarczenia aparatu z możliwością wykonywania histeroskopii bipolarnej
oraz współpracujące z histeroskopami Wolfa, Storza lub Olypusa a zatem z trybem do histeroskopii
bipolarnej  z  automatycznym  rozpoznawaniem  podłączonego  resektoskopu  oraz  minimum  jednym
trybem cięcia bipolarnego o mocy min. 400W oraz trybem koagulacji bipolarnej o mocy min.240W.
Powyższe tryby umożliwią wykonywanie opisanych procedur w środowisku wodnym.

Odp.:  Zamawiający  wymaga  dostarczenia  aparatu  z  możliwością  wykonywania  histeroskopii
bipolarnej.

Pytanie 33
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 30
Czy zamawiający wymaga dostarczenia aparatu z trybami cięcia bipolarnego  z możliwościa regulacji
efektów tkankowych w skali min. od 1-10 oraz z mocą cięcia bipolarnego do 240W oraz 400W? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
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Pytanie 34
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 37 Wyposażenie (Elektroda igłowa prosta śr. 0,15 mm, trzonek izolowany dł. ok.43mm
- 10 szt, Elektroda igłowa prosta śr.0,45 mm, trzonek izolowany dł. ok. 43mm-10 szt)
Czy zamawiający dopuści do postępowania elektrodę igłową prostą izolowaną 0,8 x 22 mm, długość 40
mm  - 20szt.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 37 Wyposażenie
Czy zamawiający dopuści do postępowania pincetę bipolarną zagięto z końcówkami grubości 0,5mm
długość pincety 10,5cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 37 Wyposażenie
Czy zamawiający dopuści do postępowania pincetę bipolarną zagiętą grubości 0,7mm długość 12cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 37 Wyposażenie (kleszcze laparoskopowe)
Prosimy  o  doprecyzowanie  czy  zamawiający  wymaga  dostarczenia  zwykłych  kleszczy
laparoskopowych  okienkowych  radełkowanych  czy  typ  Maryland  radełkowany  czy  kleszczy  do
zamykania dużych naczyń do 7mm? Nie można dostarczyć kleszczy które będą posiadały zarówno
końcówkę Maryland oraz Okienko, chyba że zamawiający wymaga dostarczenie 1 rączki z kablem
przyłączeniowym dł. min.4m oraz dwóch wkładów jeden typ Maryland drugi typ Okienko, wówczas
użytkownik będzie mógł decydować jakiego rodzaju końcówką chce pracować

Odp.:  Zamawiający  wymaga  dostarczenia  kleszczy  laparoskopowych  okienkowych,  kleszczy  typu
Maryland oraz kleszczy do zamykania dużych naczyń.

Pytanie 38
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 37 Wyposażenie (kleszcze laparoskopowe)
Prosimy  o  doprecyzowanie  czy  zamawiający  wymaga  dostarczenia  kleszczy  laparoskopowych
okienkowych  dł. 340mm, śr.5mm z okładkami radełkowanymi wraz z rączką umożliwiającą obrót w
poziomie o 360 stopni wraz z kablem dł. 4m. Instrument do zamykania dużych naczyń, przystosowany
do systemu rozpoznawania narzędzi
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Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 39
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 37 Wyposażenie (kleszcze laparoskopowe)
Prosimy  o  doprecyzowanie  czy  zamawiający  wymaga  dostarczenia  kleszczy  laparoskopowych
Maryland  dł.  340mm,  śr.5mm z  okładkami  radełkowanymi  wraz  z  rączką  umożliwiającą  obrót  w
poziomie o 360 stopni wraz z kablem dł. 4m. Instrument do zamykania dużych naczyń, przystosowany
do systemu rozpoznawania narzędzi

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 40
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 37 Wyposażenie (kleszcze laparoskopowe)
Prosimy  o  doprecyzowanie  czy  zamawiający  wymaga  dostarczenia  bipolarnych  kleszczy
laparoskopowych okienkowych  dł. 340mm, śr.5mm z okładkami radełkowanymi, instrument z rączką
oraz kablem przyłączeniowym dł. 4m. 

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 37 Wyposażenie (kleszcze laparoskopowe)
Prosimy  o  doprecyzowanie  czy  zamawiający  wymaga  dostarczenia  bipolarnych  kleszczy
laparoskopowych Maryland dł. 340mm, śr.5mm z okładkami radełkowanymi instrument  z rączką oraz
kablem przyłączeniowym dł. 4m. 

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 42
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do parametru nr 37 Wyposażenie (Laparoskopowy instrument)
Czy zamawiający dopuści do postępowania laparoskopowy instrument do zamykania dużych naczyń do
7mm, instrument wielorazowy średnicy 5mm wraz z rączką umożliwiającą poza tradycyjnym obrotem
instrumentu  w  pionie  umożliwia  również  obrót  instrumentu  o  360stopni  w  poziomie  zapewniając
użytkownikowi komfort pracy oraz zapobiegając pojawieniu się tzw. ‘’łokcia  tenisisty”.  Instrument
składa się z rączki oraz wkładu na min. 100 cykli oraz tuby z nieograniczoną możliwością sterylizacji .

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 43
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna
do wymogu w tabeli parametrów 
Ponieważ nie wszystkie parametry wykonawca jest w stanie potwierdzić stronami katalogowymi, czy
zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia oświadczenia producenta na powyższe parametry ?
Jednocześnie w przypadku przyznania zamówienia wykonawcy, opisane w oświadczeniu producenta
parametry oferowanej aparatury będą szczegółowo omówione podczas dostawy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44
Zał. nr 1 LAMPA OPERACYJNA, sufitowa dwuramienna
(poz. 9)
Czy Zamawiający dopuści  lampę operacyjną  z  regulacją  natężenia  światła  w zakresie  30%-100%?
Proponowane  rozwiązanie   jest  w  pełni  funkcjonalne  i  pozwala  na  dostosowanie  natężenia  do
przeprowadzanego zabiegu medycznego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45
Zał. nr 1 LAMPA OPERACYJNA, sufitowa dwuramienna
Czy Zamawiający będzie  wymagał  obudowy lampy z  odlewu aluminiowego połączonego trwale z
odpornego  na  zarysowania  szkła  bezpiecznego  gwarantującego  idealną  przezroczystość  przez  cały
okres użytkowania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 46
Zał. nr 1 LAMPA OPERACYJNA, sufitowa dwuramienna
Wskaźnik oddawania barwy czerwonej  R9  jest niezmiernie istotny dla prawidłowego rozróżnienia i
oceny niewielkich nawet  różnic w zabarwieniu tkanek czerwonych.  Czy wobec tego Zamawiający
będzie oczekiwał,  lampy operacyjnej ze wskaźnikiem R9 na poziomie  min. 96?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47
Zał. nr 1 LAMPA OPERACYJNA, sufitowa dwuramienna
Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  lampy  emitującej  homogenne  światło  dzięki  zastosowaniu
technologii  odbłyśników?   Dzięki  zastosowaniu  takiego  rozwiązania   moduły  składające  się  z
reflektorów odbijających padające na nie światło diod gwarantują wysoką jednolitość światła.
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Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pytanie 48
Dot. Lampa jezdna LED
Czy Zamawiający będzie  wymagał  obudowy lampy z  odlewu aluminiowego połączonego trwale z
odpornego  na  zarysowania  szkła  bezpiecznego  gwarantującego  idealną  przezroczystość  przez  cały
okres użytkowania?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 49
Dot. Lampa jezdna LED
Wskaźnik oddawania barwy czerwonej  R9  jest niezmiernie istotny dla prawidłowego rozróżnienia i
oceny niewielkich nawet  różnic w zabarwieniu tkanek czerwonych.  Czy wobec tego Zamawiający
będzie oczekiwał,  lampy operacyjnej ze wskaźnikiem R9 na poziomie  min. 96?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50
Dot. Lampa jezdna LED
Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  lampy  emitującej  homogenne  światło  dzięki  zastosowaniu
technologii  odbłyśników?   Dzięki  zastosowaniu  takiego  rozwiązania   moduły  składające  się  z
reflektorów odbijających padające na nie światło diod gwarantują wysoką jednolitość światła

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 51
Pakiet 4
Czy Zamawiający dopuści stół z wskaźnikiem stanu naładowania baterii oraz sygnalizację ładowania
baterii  za  pomocą  piktogramu  na  kolorowym  ekranie  w  pilocie  przewodowym?  Rozwiązanie  jest
tożsame z wymaganym, w sposób jasny i czytelny informuje opisane informacje.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52
Pakiet 4
Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z napędem elektromechanicznym, służącym do zasilania
wszystkich  funkcji  elektrycznych  stołu?  Napęd  elektromechaniczny  jest  tożsamy  z  wymaganym,
gwarantuje  taką  samą  żywotność  i  bezawaryjność,  dodatkowo  nie  stwarza  ryzyka  wycieku
jakiegokolwiek płynu, oleju itp. z kolumny. W praktyce, przy wykonywaniu zabiegów nie ma różnicy
jaki napęd zasila funkcje stołu.
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Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53
Pakiet 4
Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w listwy ze stali nierdzewnej po bokach segmentów blatu,
za wyjątkiem segmentu głowy? W praktyce listwy przy segmencie głowy nie  są  wykorzystywane,
montaż akcesoriów na segmencie głowy stwarza ryzyko uszkodzenia akcesoriów z uwagi  na duży
zakres regulacji tego segmentu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54
Pakiet 4
Czy  Zamawiający  dopuści  stół  z  regulacją  wysokości  w  zakresie  600mm  do  95mm,  która  jest
korzystniejsza od wymaganej  z uwagi  na niską wysokość minimalną,  umożliwiającą wykonywanie
zabiegów na siedząco oraz chirurgom niskiego wzrostu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55
Pakiet 4
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu pleców w zakresie -40o do +70o? Proponowana
wartość różni się nieznacznie od wymogu, nie będzie miała żadnego wpływu na funkcjonalność stołu
przy zabiegach.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56
Pakiet 4
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu głowy w zakresie -50o do +40o? Proponowana
wartość różni się nieznacznie od wymogu, nie będzie miała żadnego wpływu na funkcjonalność stołu
przy zabiegach.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57
Pakiet 4
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją funkcji przechyłów bocznych 20 stopni w obu kierunkach?
Proponowana  wartość  jest  w  zupełności  wystarczająca  do  wykonania  wszelkiego  typu  zabiegów,
dodatkowo zwracamy uwagę, że zbyt duży przechył boczny stwarza ryzyko uszkodzenia stołu oraz
przewrócenia się stołu wraz z pacjentem.
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Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58
Pakiet 4
8  Czy  Zamawiający  dopuści  stół  z  regulacją  pozycji  Trendelenburga  30  stopni  oraz  anty-
Trendelenburga 25 stopni ? Proponowana wartość jest bezpieczna i w pełni wystarczająca. W praktyce
nie stosuje się większych zakresów pozycjonowania pacjenta w przechyle wzdłużnym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59
Pakiet 4
Czy Zamawiający dopuści stół  z  elektryczną regulacją segmentu pleców, która jest  wygodniejsza i
lepsza dla personelu, sprawia, że pozycjonowanie blatu jest bezwysiłkowe?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60
Pakiet 4
Czy Zamawiający dopuści stół blokowany do podłoża za pomocą centralnej blokady kół, uruchamianej
za  pomocą  dźwigni  nożnej?  Rozwiązanie  jest  tożsame,  w  szybki  i  wygodny  sposób  pozwala  na
zablokowanie stołu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61
Pakiet 4
Czy Zamawiający dopuści stół  z  materacami wykonanymi w formie odlewów poliuretanowych,  ze
spienionej  pianki,  o  powierzchni  zewnętrznej  gładkiej,  łatwej  do  dezynfekcji,  która  nie  wymaga
zastosowania domieszki aktywnego srebra? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62
Pakiet 4
Czy Zamawiający dopuści stół z funkcją przesuwu wzdłużnego 280mm, realizowaną za pomocą pilota
przewodowego? Różnica jest nieznaczna i nie będzie miała żadnego wpływu na funkcjonalność stołu.
Dodatkowo elektryczna regulacja przesuwu ułatwi pracę personelu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 63
Pakiet 4
Czy Zamawiający dopuści stół z możliwością wysuwu blatu od kolumny o 1160mm oraz z dostępem
dla aparatu RTG na długości całego blatu, dzięki funkcji przesuwu wzdłużnego, zatem nie ma potrzeby
stosowania tak dużego wysuwu blatu od kolumny jak wymaga Zamawiający?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64
Pakiet 9
Czy  Zamawiający  dopuści  łóżko  porodowe  o  wymiarach  2100mm  x  1016mm?  Proponowane
parametry są korzystniejsze od wymaganych z uwagi na mniejsze gabaryty łóżka, dzięki czemu łóżko
będzie zajmowało mniej miejsca na Sali porodowej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65
Pakiet 9
Czy  Zamawiający  dopuści  łóżko  porodowe,  które  z  uwagi  na  brak  stosowania  praktyki  wożenia
pacjentki  na łóżku porodowym nie wymaga wyposażenia  w krążki  odbojowe? Jest  to  rozwiązanie
zbędne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66
Pakiet 9
Czy  Zamawiający  dopuści  łóżko  porodowe  z  regulacją  segmentu  pleców  w  zakresie  minimalnie
różniącym się od wymaganego 0o – 70o? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wartości
wymaganej. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67
Pakiet 9
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z regulacją segmentu nóg w zakresie minimalnie różniącym
się od wymaganego 0o – 25o? Proponowany parametr różni się nieznacznie od wartości wymaganej. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 68
Pakiet 9
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z mechaniczną regulacją segmentu nożnego? W praktyce
segment nóg powinien być regulowany w szybszy niż elektromechaniczny sposób, ponieważ segment
nóg stanowi element dystansujący położną od rodzącej i w sytuacjach zagrożenia życia segment nożny
musi  być  składany/chowany  w  kilka  sekund.  Regulacja  segmentu  nóg  za  pomocą  siłownika
elektromechanicznego, trwa znacznie dłużej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69
Pakiet 9
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe, wyposażone od strony głowy w uchwyt do prowadzenia
łóżka oraz podtrzymywania się rodzącej,  który pełni  również funkcję szczytu oraz bez szczytu od
strony nóg?  W praktyce  wysoki/standardowy szczyt  jest  elementem tworzącym dystans  pomiędzy
personelem a rodzącą, utrudnia dostęp do głowy pacjentki.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70
Pakiet 9
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe wyposażone w barierki boczne odejmowalne od segmentu
pleców?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71
Pakiet 9
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe wyposażone w pojedyncze koła, gwarantujące taką samą
mobilność  i  zwrotność  jak  koła  podwójne?  Łóżko  porodowe większość  czasu  stoi  w tym samym
miejscu, nie ma uzasadnienia aby łóżko posiadało koła podwójne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72
Pakiet 9
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z tulejami do montażu wieszaka kroplówki w narożnikach
od strony głowy? W praktyce, na Sali porodowej nie stosuje się wieszaka kroplówki od strony nóg,
gdyż utrudniałby tylko akcje porodową.

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 34 520 000,00

                              



Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73
Pakiet 9
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z bezpiecznym obciążeniem roboczym 245kg, które jest w
zupełności wystarczające i bezpieczne dla pacjentki i personelu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 74
Pakiet 9
Czy Zamawiający będzie wymagał aby leże łózka było oparte na pojedynczej kolumnie o gładkich
powierzchniach,  łatwej  do  dezynfekcji?  Sala  porodowa  charakteryzuje  się  koniecznością  szybkiej
dezynfekcji pomiędzy porodami w celu przygotowania Sali dla kolejnej rodzącej. Konstrukcja łózka
musi umożliwiać przeprowadzenie dezynfekcji w kilka minut. Dzięki zastosowaniu łóżka z pojedynczą
kolumną ogranicza się miejsca, które należy zdezynfekować. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 75
Pakiet 6, lp. 1 – Lampa operacyjna, sufitowa, dwuramienna
Czy Zamawiający mając na uwadze operacyjny charakter lampy oczekuje aby posiadała ona wyższe
natężenie na poziomie min. 150 000 lux (każda czasza)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 76
Pakiet 6, lp. 1 – Lampa operacyjna, sufitowa, dwuramienna
Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampy operacyjnej z możliwością regulacji temperatury
barwowej w zakresie co najmniej od 3100 do 5000˚K?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 77
Pakiet 6, lp. 1 – Lampa operacyjna, sufitowa, dwuramienna
Czy  Zamawiający  oczekuje  do  zaoferowania  lampy  operacyjnej  o  żywotności  źródła  światła  na
poziomie min. 60 000h?

Odp.:  Zamawiający oczekuje  żywotności  źródła  światła  na  poziomie  min.  60  000h.  Zamawiający
dokonuje korekty w Załączniku nr 1 – Pakiet 6.
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Pytanie 78
Pakiet 6, lp. 2 – Lampa jezdna LED
Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampy zabiegowej, która posiada natężenie na poziomie
min. 150 000 lux?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 79
Pakiet 6, lp. 2 – Lampa jezdna LED
Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampy zabiegowej z możliwością regulacji temperatury
barwowej w zakresie co najmniej od 3100 do 5000˚K?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 80
Pakiet 6, lp. 2 – Lampa jezdna LED
Czy  Zamawiający  oczekuje  do  zaoferowania  lampy  zabiegowej  o  żywotności  źródła  światła  na
poziomie min. 60 000h?

Odp.:  Zamawiający oczekuje  żywotności  źródła  światła  na  poziomie  min.  60  000h.  Zamawiający
dokonuje korekty w Załączniku nr 1 – Pakiet 6.

Pytanie 81
Pakiet nr 6
Lampa operacyjna
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną gdzie natężenie światła dla 1 czaszy w odległości 1m
wynosi  100.000  lux?  Rozwiązanie  nieznacznie  odbiegajace  od  wymaganego,  rożnica  będzie
niezauważalna gołym okiem.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 82
Pakiet nr 6
Lampa operacyjna
Czy Zamawiający zrezygnuje z przeglądów serwisowych w momencie gdy producent takowych nie
wymaga?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 83
Pakiet nr 6
Lampa zabiegowa
Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową gdzie natężenie światła w odległości 1m 
wynosi  100.000  lux?  Rozwiązanie  nieznacznie  odbiegajace  od  wymaganego,  rożnica  będzie
niezauważalna gołym okiem.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 84
Pakiet nr 6
Lampa zabiegowa
Czy Zamawiający zrezygnuje z przeglądów serwisowych w momencie gdy producent takowych nie
wymaga?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 85
Pakiet nr 6
Lampa operacyjna
Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła główna posiada regulację natężenia światła
w zakresie 25 - 100%? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań SIWZ i niezauważalna dla
ludzkiego oka.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86
Pakiet nr 6
Lampa operacyjna
Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 87
Pakiet nr 6
Lampa operacyjna
Czy Zamawiający dopuści zapis: „W razie naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych Zamawiający
wymaga dostarczenia i zamontowania lampy zastępczej o minimum tych samych parametrach”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 88
Lampa zabiegowa LED
Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 89
Lampa zabiegowa LED
Czy Zamawiający dopuści zapis: „W razie naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych Zamawiający
wymaga dostarczenia i zamontowania lampy zastępczej o minimum tych samych parametrach”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 90
Czy Zamawiający wydłuży czas rozpatrzenia reklamacji wad wykrytych podczas odbioru do 72 godzin
w dni robocze od otrzymania powiadomienia?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 91
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt  5.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  aparat  elektrochirurgiczny  z  możliwością
uruchomenia wewnętrznego modułu argonowego sterowanego z ekranu diatermii? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt  6,  7.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  urządzenie  posiadające  możliwość
uruchomienia   dla  wybranych  narzędzi  oraz  regulacji  mocy  maksymalnej  oraz  regulację  efektu
tkankowego z automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
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Punkt  8.  Czy Zamawiający dopuści  do  zaoferowania  urządzenie  z  kolorowy ekranem dotykowym
ciekłokrystalicznym 10,4''  z  możliwością  regulacji  kąta  nachylenia,  możliwością  regulacji  jasności
ekranu, wyboru wersji graficznej wyświetlacza?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt 10,11,12,14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością zapamiętania
105 programów w 7 grupach, po 15 programów w każdej grupie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 95
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt 15,16,17,19,21. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wyposażonego w gniazdo
elektrody  neutralnej,  gniazdo  argonowe  oraz  4  gniazda  uniwersalne,  umożliwiające  podłączenie
zarówno kabli mono i jak i bipolarnych (w tym akcesoriów do zamykania naczyń i narzędzi do pracy w
osłonie  argonu),  wyposażone  w  system  automatycznego  rozpoznawania  podłączonych  narzędzi,
gniazdo elektrody neutralnej? Rozwiązanie takie umożliwia użytkownikowi korzystanie z dowolnej
konfiguracji narzędzi monopolarnych lub bipolarnych w zależności od bieżących potrzeb.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt  22.  Zwracamy  się  z  prośbą  o  odstąpienie  od  wymogu  możliwości  wyświetlenia
wyjaśnień/instrukcji  dla  każdego poziomu menu,  trybu pracy,  opcji.  Czy Zamawiający dopuści  do
zaoferowania  urządzenie  nieposiadające  wgranego  filmu  instruktażowego  ani  instrukcji  obsługi  w
menu generatora?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt 23,34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie, które umożliwia stałą kontrolę
aplikacji  elektrody  neutralnej  dzielonej  jednorazowej  oraz  kompletu  elektrod  dzielonych
jednorazowych,  które  są  wyposażone  w  specjalny  pas  brzegowy  gwarantujący  równomierne
rozprowadzenie  prądu  po  całej  powierzchni  elektrody  biernej.  Oferowane  rozwiązanie  zapewnia
najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas zabiegów elektrochirurgicznych.   W przypadku używania
tego rodzaju  elektrod nie ma potrzeby kierunkowania jej w stosunku do pola operacyjnego (elektrody
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czynnej)  Czy zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii wyposażonej w system kontroli aplikacji
elektrody neutralnej  poprzez  pomiar  rezystancji,  umożliwiający stałą  kontrolę  kontaktu  elektrody z
ciałem pacjenta podczas zabiegu? System ten umożliwia używanie elektrod  neutralnych dzielonych
jednorazowych wyposażonych w aktywny pas bezpieczeństwa powodujący równomierny rozkład prądu
na  całej  powierzchni  elektrody  neutralnej.  Stan  aplikacji  elektrody  jest  wyświetlany  na
ośmiosegmentowym  wyświetlaczu.  Niewystarczający  kontakt  elektrody  ze  skóra  pacjenta  aparat
sygnalizuje dźwiękowo i wizualnie, dalsza praca jest możliwa po poprawnej aplikacji elektrody.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt  24.  Czy  Zamawiający  dopuści  aparat  z  automatycznym  ograniczeniem  mocy  do  150W w
przypadku wyboru i podłączenia elektrody neutralnej jednorazowej pediatrycznej? Do poziomu 50W
moc można ograniczyć ręcznie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt  25.  Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania urządzenie  z  możliwością  zapamiętania 105
programów zgodnie z preferencjami operatora?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 100
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt  26.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  urządzenie  z  cięciem  monopolarnym
regulowanym  w  zakresie  co  najmniej  1-100  W  dla  wszystkich  trybów,  w  których  możliwa  jest
regulacja  mocy  (oprócz  trybu  cięcia  precyzyjnego,  z  regulacją  mocy  w  zakresie  1-50W)  oraz
automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt  29.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  aparat  z  dziewięcioma  trybami  cięcia
monopolarnego i dziewięciostopniową regulacją hemostazy oraz automatycznym dopasowaniem mocy
wyjściowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 102
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt 30 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z czterema trybami cięcia  bipolarnego i
dziewięciostopniową regulacją hemostazy oraz automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 103
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt 31 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z trybem cięcia precyzyjnego z regulacją
mocy do 50W?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104
Pakiet 4
Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  aby  stół  posiadał  wskaźnik  stanu  naładowania  akumulatora,
zarówno na  pilocie  przewodowym oraz  na panelu  umieszczonym na kolumnie stołu?  Rozwiązanie
zapewnia  pełną  kontrolę  stanu  naładowania  akumulatorów  a  więc  możliwość  bezpiecznego
przeprowadzenia operacji, bez ryzyka nagłego rozładowania stołu. Należy zwrócić uwagę, iż wskaźnik
umieszczony jedynie na pilocie przewodowym stwarza zagrożenie dla pacjenta oraz personelu. Może
się zdarzyć, że pilot przewodowy ulegnie awarii i do czasu przyjazdu serwisu i naprawy pilota personel
musi  korzystać  z  panelu  na  kolumnie.  W takim wypadku personel  musi  mieć  również  możliwość
kontroli stanu naładowania akumulatora również na panelu, umieszczonym na kolumnie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 105
Pakiet 4
Czy Zamawiający będzie wymagał aby pilot oraz panel na kolumnie, posiadały przycisk wyłączający
sterowanie elektryczne, oznaczony charakterystycznie, np. kolorem czerwonym? Rozwiązanie pozwala
w szybki sposób zatrzymać ruch stołu w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej pacjentowi bądź
ryzyka uszkodzenia aparatury wokół stołu. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 106
Pakiet 4
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Czy Zamawiający będzie wymagał aby panel na kolumnie wyposażony był w przycisk aktywujący ten
panel  na  15  sekund  i  po  tym  czasie  panel  na  kolumnie  zostanie  deaktywowany?  Rozwiązanie
gwarantuje  brak  ryzyka  przypadkowego  uruchomienia  ruchu  stołu  przez  operatora,  np.  kolanem.
Użycie panelu na kolumnie odbywa się świadomie, gdyż musi być poprzedzona naciśnięciem przycisku
aktywującego panel na kolumnie. Jest to również rozwiązanie lepsze i wygodniejsze dla personelu niż
konieczność jednoczesnego trzymania przycisku regulacji stołu oraz aktywacyjnego, gdyż taka opcja
wymusza na personelu użycie  obu rąk,  a  więc  osoba regulująca pozycję  blatu nie  ma możliwości
jakiejkolwiek kontroli pacjenta. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 107
Pakiet 4
Czy Zamawiający będzie wymagał aby stół posiadał bezwysiłkową dla personelu, elektryczną regulację
segmentu pleców za pomocą pilota i panelu na kolumnie? Segment pleców jest obszarem blatu stołu,
który jest jednym z bardziej obciążonych obszarów. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku regulacji
kąta  nachylenia  segmentu  pleców  za  pomocą  sprężyny  gazowej  istnieje  ryzyko  gwałtownego
opadnięcia tego segmentu w przypadku wykonywania tej czynności poprzez jedną osobę. Podniesie
segmentu pleców wraz z pacjentem w trakcie trwania zabiegu w celu zmiany pozycji,  angażuje do tej
czynności  dwie  osoby.  Regulacja  elektryczna  jest  całkowicie  bezwysiłkowa  dla  personelu  a  także
bezpieczna dla pacjenta. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 108
Pakiet nr 15
Czy Zamawiający dopuści regulację hydrauliczną wózka o wymiarach 60-91 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 109
Pakiet 1, Kardiotokograf do ciąży pojedynczej 
dotyczy 1.10
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf o częstotliwości przetwornika 1MHz ±100Hz?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110
Pakiet 1, Kardiotokograf do ciąży pojedynczej 
dotyczy 1.11
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf o zakresie FHR 50-240bpm?
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Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 111
Pakiet 1, Kardiotokograf do ciąży pojedynczej 
dotyczy 1.12
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  kardiotokograf  o  natężeniu  fali  ultradźwiękowej  dla
przetwornika ≤ 3 mW/cm²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 112
Pakiet 1, Kardiotokograf do ciąży pojedynczej 
dotyczy 1.21
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf o linii bazowej 20 jednostek?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 113
Pakiet 1, Kardiotokograf do ciąży pojedynczej 
dotyczy 1.22
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  kardiotokograf  z  możliwością  przechowywania  głowic  w
koszyku przy aparacie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 114
Pakiet 1, Kardiotokograf do ciąży pojedynczej 
dotyczy 1.31
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf bez bazy danych zapisów KTG a jedynie z
funkcją pamięci 8 ostatnich godzin zapisu? Oferowane kardiotokografy będą podłączone do systemu
nadzoru, który wyposażony jest w rozbudowaną bazę danych. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 115
Pakiet 1, Kardiotokograf do ciąży pojedynczej 
dotyczy 1.32
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf w którym pamięć badań pozwala na zapisanie
ostatnich 8 godzin zapisu ktg?
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Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 116
Pakiet 1, Kardiotokograf do ciąży pojedynczej 
 dotyczy 1.33
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  kardiotokograf  w  którym  zapis  wydrukowany  może  być
jedynie na papierze zadrukowanym osiami?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117
Pakiet 1, Kardiotokograf do ciąży pojedynczej 
dotyczy 1.34 i 35
Czy Zamawiający dopuści  do  przetargu kardiotokograf  bez  wbudowanej  analizy?  W rozbudowaną
analizę z możliwością wydruku raportów wyposażony będzie system nadzoru do którego podłączone
będą kardiotokografy? Ewentualnie w ilu aparatach zamawiający wymaga analizy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 118
Pakiet 1, Kardiotokograf do ciąży pojedynczej 
dotyczy 1.36
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  kardiotokograf  o  przekątnej  ekranu  6,5”  z  podglądem
monitorowanych parametrów w formie cyfrowej? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 119
Pakiet 1, Kardiotokograf do ciąży pojedynczej 
dotyczy 1.37
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  oferowany  kardiotokograf  obsługiwany  był  wyłącznie  za  pomocą
ekranu dotykowego, bez dodatkowych przycisków poza włącznikiem zasilania i bez pokręteł?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120
Pakiet 1, Kardiotokograf do ciąży pojedynczej 
dotyczy 1.40
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  kardiotokograf  bez  możliwości  rozbudowy  pamięci?
Funkcjonalność taka po podłączeniu aparatu do systemu jest zbyteczna.
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Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121
Pakiet 1, Kardiotokograf do ciąży pojedynczej 
dotyczy 1.41
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf bez portów USB i bez możliwości archiwizacji
badań na nośnikach innych niż system nadzoru położniczego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122
Pakiet 1, Kardiotokograf do ciąży pojedynczej 
dotyczy 1.44
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf bez akumulatora ale z możliwością rozbudowy
o taką funkcję?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 123
Pakiet 1, Kardiotokograf do ciąży pojedynczej 
dotyczy 1.16
Czy Zamawiający dopuści  do przetargu kardiotokograf  w którym pomiar  ciśnienia  tętniczego krwi
wykonywany jest metodą pośrednią za pomocą mankietu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 124
Pakiet 1 Kardiotokograf do ciąży bliźniaczej
 dotyczy punktu 10
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf o częstotliwości przetwornika 1MHz ±100Hz?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125
Pakiet 1 Kardiotokograf do ciąży bliźniaczej
dotyczy punktu 11
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf o zakresie FHR 50-240bpm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 126
Pakiet 1 Kardiotokograf do ciąży bliźniaczej
dotyczy punktu 12
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  kardiotokograf  o  natężeniu  fali  ultradźwiękowej  dla
przetwornika ≤ 3 mW/cm²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 127
Pakiet 1 Kardiotokograf do ciąży bliźniaczej
dotyczy punktu 20
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf o linii bazowej 20 jednostek?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 128
Pakiet 1 Kardiotokograf do ciąży bliźniaczej
dotyczy punktu 21
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  kardiotokograf  z  możliwością  przechowywania  głowic  w
koszyku przy aparacie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 129
Pakiet 1 Kardiotokograf do ciąży bliźniaczej
dotyczy punktu 29
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf bez bazy danych zapisów KTG a jedynie z
funkcją pamięci 8 ostatnich godzin zapisu? Oferowane kardiotokografy będą podłączone do systemu
nadzoru, który wyposażony jest w rozbudowaną bazę danych. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 130
Pakiet 1 Kardiotokograf do ciąży bliźniaczej
dotyczy punktu 30
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf w którym pamięć badań pozwala na zapisanie
ostatnich 8 godzin zapisu ktg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131
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Pakiet 1 Kardiotokograf do ciąży bliźniaczej
dotyczy punktu 31
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  kardiotokograf  w  którym  zapis  wydrukowany  może  być
jedynie na papierze zadrukowanym osiami?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 132
Pakiet 1 Kardiotokograf do ciąży bliźniaczej
dotyczy punktu 32
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  kardiotokograf  w  którym  zapis  ciąży  mnogiej  może  być
wydrukowany z przesunięciem ±20bpm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 133
Pakiet 1 Kardiotokograf do ciąży bliźniaczej
dotyczy punktu 33 i 34
Czy Zamawiający dopuści  do  przetargu kardiotokograf  bez  wbudowanej  analizy?  W rozbudowaną
analizę z możliwością wydruku raportów wyposażony będzie system nadzoru do którego podłączone
będą kardiotokografy? Ewentualnie w ilu aparatach zamawiający wymaga analizy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 134
Pakiet 1 Kardiotokograf do ciąży bliźniaczej
dotyczy punktu 35
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  kardiotokograf  o  przekątnej  ekranu  6,5”  z  podglądem
monitorowanych parametrów w formie cyfrowej? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 135
Pakiet 1 Kardiotokograf do ciąży bliźniaczej
dotyczy punktu 36
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  oferowany  kardiotokograf  obsługiwany  był  wyłącznie  za  pomocą
ekranu dotykowego, bez dodatkowych przycisków poza włącznikiem zasilania i bez pokręteł?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 136
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Pakiet 1 Kardiotokograf do ciąży bliźniaczej
dotyczy punktu 39
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  kardiotokograf  bez  możliwości  rozbudowy  pamięci?
Funkcjonalność taka po podłączeniu aparatu do systemu jest zbyteczna.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 137
Pakiet 1 Kardiotokograf do ciąży bliźniaczej
dotyczy punktu 40
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf bez portów USB i bez możliwości archiwizacji
badań na nośnikach innych niż system nadzoru położniczego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 138
Pakiet 1 Kardiotokograf do ciąży bliźniaczej
dotyczy punktu 43
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf bez akumulatora ale z możliwością rozbudowy
o taką funkcję?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 139
Pakiet 1 Kardiotokograf do ciąży bliźniaczej
dotyczy 15
Czy Zamawiający dopuści  do przetargu kardiotokograf  w którym pomiar  ciśnienia  tętniczego krwi
wykonywany jest metodą pośrednią za pomocą mankietu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 140
Pakiet 1, Telemetria do kardiotokografów
dotyczy punktu 5
Czy Zamawiający dopuści głowicę Cardio i Toco bez transmisji z modulacją FSK?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141
Pakiet 1, Telemetria do kardiotokografów
dotyczy punktu 5
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Czy Zamawiający dopuści głowicę Cardio i Toco o masie 123g ±10%?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 142
Pakiet 1, Telemetria do kardiotokografów
dotyczy punktu 6
Czy Zamawiający dopuści telemetrię w której transmisja z głowic odbywa się bezpośrednio do stacji
bazowej/odbiornika? Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 143
Pakiet 1, Telemetria do kardiotokografów
dotyczy punktu 14
Czy Zamawiający dopuści telemetrię płodową bez modulacji FSK?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 144
Pakiet 1, Telemetria do kardiotokografów
dotyczy punktu 16
Czy Zamawiający dopuści telemetrię płodową bez modulacji FM?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 145
Pakiet  1,  CENTRALA  MONITORUJĄCA  KTG  Z  SYSTEMEM  OKOŁOPORODOWYM  I
OPROGRAMOWANIEM
dotyczy punktu 10
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system w którym wyniki analizy pokazywane są w formie
raportu i tabelarycznie bez rozróżnienia deceleracji ze względu na ich głębokość?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 146
Pakiet  1,  CENTRALA  MONITORUJĄCA  KTG  Z  SYSTEMEM  OKOŁOPORODOWYM  I
OPROGRAMOWANIEM
dotyczy punktu 12
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system bez możliwości tworzenia wykresów trendu?
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Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 147
Pakiet  1,  CENTRALA  MONITORUJĄCA  KTG  Z  SYSTEMEM  OKOŁOPORODOWYM  I
OPROGRAMOWANIEM
dotyczy punktu 23
Czy Zamawiający dopuści  do przetargu system w którym zapisy ciąż  mnogich wyświetlane są na
jednym wykresie ale w innych kolorach?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 148
Pakiet  1,  CENTRALA  MONITORUJĄCA  KTG  Z  SYSTEMEM  OKOŁOPORODOWYM  I
OPROGRAMOWANIEM
dotyczy punktu 25
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  system  w  którym  transmisja  sygnałów  a  aparatu  ktg  do
systemu odbywa się  za  pomocą sieci  LAN? Połączenie  przewodowe gwarantuje  najwyższą  jakość
transmisji, eliminuje opóźnienia i straty sygnału.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 149
Pakiet  1,  CENTRALA  MONITORUJĄCA  KTG  Z  SYSTEMEM  OKOŁOPORODOWYM  I
OPROGRAMOWANIEM
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  oferowany  system  umożliwiał  podgląd  zapisów  min.  w  dyżurce
położnych na Trakcie Porodowym, dyżurce położnych w oddziale Patologii Ciąży oraz w przynajmniej
jednym gabinecie lekarskim?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 150
Pakiet 6 LAMPA ZABIEGOWA LED
Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę o natężeniu światła dla odległości 1m – 100 000lux?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 151
PAKIET NR 4 
Stół operacyjny
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny bez sygnału dźwiękowego ostrzegającego
przed rozładowaniem akumulatora?
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Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 152
PAKIET NR 4 
Stół operacyjny
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający osłony kolumny jednolite, z
połączeniami śrubowymi?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 153
PAKIET NR 4 
Stół operacyjny
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający zakres regulacji wysokości  w
przedziale 590-1070mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 154
PAKIET NR 4 
Stół operacyjny
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  stół  operacyjny  posiadający  zakres  regulacji  oparcia
pleców +80°/-30°?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 155
PAKIET NR 4 
Stół operacyjny
Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania stół  operacyjny posiadający zakres  regulacji  przechyłu
bocznego 25°/-25°?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 156
PAKIET NR 4 
Stół operacyjny
Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania stół  operacyjny posiadający zakres  regulacji  przechyłu
wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) 30°/-30°?
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Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 157
PAKIET NR 4 
Stół operacyjny
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający skokową regulację podgłówka
regulowaną za pomocą mechanizmu zapadkowego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 158
PAKIET NR 4 
Stół operacyjny
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół  operacyjny posiadający płynną regulację segmentu
oparcia pleców regulowaną za pomocą siłowników elektrycznych z pilota?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 159
PAKIET NR 4 
Stół operacyjny
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający 4 koła jezdne (podstawa w
kształcie równoległoboku)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 160
PAKIET NR 4 
Stół operacyjny
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający masę 280 kg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 161
PAKIET NR 4 
Stół operacyjny
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny posiadający możliwość wychylenia blatu
od kolumny, 1430 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 162
PAKIET NR 4 
Stół operacyjny
Czy Zamawiający dopuści, aby stół operacyjny posiadał elementy blatu wykonane ze stopu aluminium
anodowanego, a podstawa i kolumna pokryte stalą nierdzewną? Aluminium anodowane jest również
metalem nierdzewnym, z grupy metali lekkich, a więc nie ma różnicy w trwałości antykorozyjnej obu
metali.  Przy  zachowaniu  tych  samych  właściwości  antykorozyjnych  jak  stal  nierdzewna  blat  z
aluminium anodowanego jest  lżejszy i  bardziej  sztywny,  a przy odpowiedniej  konstrukcji  odlewów
przenosi większe obciążenia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 163
PAKIET NR 4 
Stół operacyjny
Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  stół  operacyjny wyposażony w materace  wykonane  z
pianki  poliuretanowej  spienionej  pokryte  materiałem  antystatycznym,  posiadające  właściwości
przeciwodleżynowe oraz antybakteryjne, jednak bez domieszki aktywnego srebra ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 164
kardiotokograf do ciąży pojedynczej, pkt 7 oraz kardiotokograf do ciąży bliźniaczej pkt. 7
Czy Zamawiający  dopuści  do  postępowania  kardiotokografy  monitorujące  ECG płodu  za  pomocą
bezpośredniej elektrokardiografii płodu, tzw. DECG?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 165
kardiotokograf do ciąży pojedynczej, pkt 11 oraz kardiotokograf do ciąży bliźniaczej pkt. 11
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokografy o wysokiej rozdzielczości pomiaru FRR =
1 bpm, w których zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego wynosi 50-240 bpm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 166
kardiotokograf do ciąży pojedynczej, pkt 12 oraz kardiotokograf do ciąży bliźniaczej pkt. 12
Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  kardiotokografy  o  bardzo  niskim  natężeniu  fali
ultradźwiękowej wynoszącym mniej niż 2 mW/cm²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 167
kardiotokograf do ciąży pojedynczej, pkt 14 oraz kardiotokograf do ciąży bliźniaczej pkt. 13
Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści  do postępowania kardiotokografy
przeznaczone do badania ciąży bliźniaczej  (i  wyposażone w komplet  akcesoriów do badania ciąży
bliźniaczej) , które nie mają możliwości rozbudowy o badanie ciąży trojaczej? Rozbudowa aparatu o
monitorowanie ciąży trojaczej jest bardzo kosztowna a Zmawiający kupując 8 sztuk aparatów KTG bez
monitorowania ciąży trojaczej prawdopodobnie nigdy nie skorzysta z możliwości rozbudowy. Dzięki
rozwiązaniu  przez  nas  zaproponowanemu  Zamawiający  otrzyma  aparaty  o  realnie  lepszych
parametrach niż wymagane.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 168
kardiotokograf do ciąży pojedynczej, pkt 16 oraz kardiotokograf do ciąży bliźniaczej pkt. 15
Czy  Zamawiający  dopuści  do  postępowania  kardiotokografy  z  możliwością  pośredniego
monitorowania ciśnienia tętniczego krwi rodzącej za pomocą nieinwazyjnej metody oscylometrycznej
(mankiet  NIBP)?  Metoda  ta  jest  nie  tylko  dokładna  i  wykorzystywana  przez  wszystkie  placówki
medyczne ale jedocześnie jest znacznie bardziej komfortowa dla rodzącej pacjentki.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 169
kardiotokograf do ciąży pojedynczej, pkt 18 oraz kardiotokograf do ciąży bliźniaczej pkt. 17 
Prosimy o dopuszczenie do postępowania kardiotokografu w którym rozdzielczość badanego FHR za
pomocą  Dopplera  pulsacyjnego  wynosi  1  bpm  a  dokładność  ±1  bpm.  Pragniemy  zauważyć  że
parametry te są wysokim standardem dla badania FHR. Postawienie natomiast wymogu dokładności
obliczania częstości pracy serca płodu +/- 0,25 bpm nie ma żadnego uzasadnienia medycznego ani
technicznego gdyż wartość  FHR podawana jest  zawsze  jako wartość  całkowita  i  nie  występuje w
postaci ułamkowej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 170
kardiotokograf do ciąży pojedynczej, pkt 21 oraz kardiotokograf do ciąży bliźniaczej pkt. 20
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokografy z możliwością  ustawienia bazowej Toco
na wartości 5, 10, 15 lub 20? Dla uzyskania prawidłowego wykresu skurczów macicy nie ma potrzeby
ustawienia zerowania TOCO do wartości 0.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 171
kardiotokograf do ciąży pojedynczej, pkt 31 oraz kardiotokograf do ciąży bliźniaczej pkt. 29
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokografy z bazą danych (archiwum) zapisów KTG,
danymi pacjentki  i  badania  KTG, w których dodatkowe funkcje  takie  jak baza  danych ciąży oraz
kalkulator  ciąży  (i  wiele  innych)  dostępne  są  z  poziomu  dostarczonego  Systemu  Nadzoru
Okołoporodowego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 172
kardiotokograf do ciąży pojedynczej, pkt 32 oraz kardiotokograf do ciąży bliźniaczej pkt. 30
Czy Zamawiający dopuści kardiotokografy z możliwością zapisu pojedynczej sesji badania KTG do 24
godzin? Żaden ciągły zapis KTG nie trwa dłużej niż 24 godziny. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 173
kardiotokograf do ciąży pojedynczej, pkt 33 oraz kardiotokograf do ciąży bliźniaczej pkt. 31
Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania kardiotokograf z
wbudowaną drukarką termiczną o wysokiej rozdzielczości  z wydrukiem na standardowym papierze
termicznym z podziałką, z możliwością wydruku na papierze Philips oraz GE?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 174
kardiotokograf do ciąży pojedynczej, pkt 35 oraz kardiotokograf do ciąży bliźniaczej pkt. 34
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wbudowaną automatyczną komputerową kliniczną analizę
przedporodowego  zapisu  KTG  rekomendowaną  przez  Polskie  Towarzystwo  Ginekologiczne,  tzn.
analizę na podstawie uznanych współcześnie za najlepsze - kryteriów oceny cyfrowego sygnału KTG
Dawesa-Redmana,  w  której  obliczane  są  parametry  takie,  jak:  zmienność  krótkoterminowa  STV,
zmienność długoterminowa LTV, skurcze, ruchy płodu, akceleracje, deleceracje? Oferowane przez nas
rozwiązanie w pełni spełnia rekomendacje PTG oraz zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada  2015  r.  w  sprawie  standardów  postępowania  medycznego  przy  udzielaniu  świadczeń
zdrowotnych w dziedzinie  położnictwa i  ginekologii  z  zakresu  okołoporodowej  opieki  położniczo-
ginekologicznej,  sprawowanej  nad  kobietą  w okresie  ciąży,  porodu,  połogu,  w  przypadkach
występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych w
zakresie cyfrowej analizy zapisu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 175
kardiotokograf do ciąży pojedynczej, pkt 41 oraz kardiotokograf do ciąży bliźniaczej pkt. 40
Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania aparat wyposażony
w  1  port  USB  oraz  1  złącze  RJ45,  które  zgodnie  z  wymogiem  Zamawianego  spełniają  funkcję
archiwizowania zapamiętanych badań na pamięć zewnętrzną?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 176
kardiotokograf do ciąży pojedynczej, pkt 42 oraz kardiotokograf do ciąży bliźniaczej pkt. 41
Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania aparat z dotykowym
ekranem 12,1’’ w którym nie ma możliwościowi podłączenia fizycznej klawiatury a dane wprowadza
się za pomocą wygodnej dotykowej klawiatury  ekranowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 177
głowice do telemetrii do kardiotokografów
Czy Zamawiający dopuści do postępowania głowice Cardio i TOCO o wadze 150 g?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 178
telemetrii do kardiotokografów, zapis: „Standardowa moc pobierana max. 0,8 W”
Czy Zamawiający dopuści do postępowania telemetrię pracującą na mocy wejściowej 0,8A-0,3A?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 179
waga odbiornika telemetrii do kardiotokografów
Czy Zamawiający dopuści do postępowania telemetrię o wadze odbiornika około 1.8 kg?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 180
centrala monitorująca pkt 9
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wbudowaną automatyczną komputerową kliniczną analizę
przedporodowego  zapisu  KTG  rekomendowaną  przez  Polskie  Towarzystwo  Ginekologiczne,  tzn.
analizę na podstawie uznanych współcześnie za najlepsze - kryteriów oceny cyfrowego sygnału KTG
Dawesa-Redmana,  w  której  obliczane  są  parametry  takie,  jak:  zmienność  krótkoterminowa  STV,
zmienność długoterminowa LTV, skurcze, ruchy płodu, akceleracje, deleceracje, bez interpretacji tych
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zapisów?  Oferowane  przez  nas  rozwiązanie  w  pełni  spełnia  rekomendacje  PTG  oraz  zapisy
Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  9  listopada 2015 r.  w sprawie  standardów postępowania
medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu
okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu,
połogu,  w  przypadkach  występowania  określonych  powikłań  oraz  opieki  nad  kobietą  w  sytuacji
niepowodzeń położniczych w zakresie cyfrowej analizy zapisu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 181
centrala monitorująca pkt 10 oraz  12
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wbudowaną automatyczną komputerową kliniczną analizę
przedporodowego  zapisu  KTG  rekomendowaną  przez  Polskie  Towarzystwo  Ginekologiczne,  tzn.
analizę na podstawie uznanych współcześnie za najlepsze - kryteriów oceny cyfrowego sygnału KTG
Dawesa-Redmana,  w której  graficznie  przedstawiane  są  parametry podstawowej  akcji  serca  płodu,
akceleracje,  deceleracje,  ruchy płodu,  skurcze  macicy oraz  z  automatycznym tworzeniem wykresu
ruchów płodu i podstawowej akcji serca płodu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 182
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt  27.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  urządzenie  z  koagulacją  monopolarną
regulowaną w zakresie co najmniej 1-50 W dla wszystkich trybów, w których możliwa jest regulacja
mocy oraz automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 183
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt 28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z koagulacją bipolarną regulowaną w
zakresie  co najmniej  1-50 W dla wszystkich trybów, w których możliwa jest  regulacja mocy oraz
automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 184
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z  trzema trybami koagulacji monopolarnej z
maksymalną mocą znamionową 200W i 9 stopniową regulacją efektu?
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Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 185
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt  33.  Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  urządzenie  z   trzema  trybami  koagulacji
bipolarnej z maksymalną mocą znamionową 120W i 9 stopniową regulacją efektu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 186
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt 37. Wyposażenie
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę igłową prostą 0,7 x 22 mm dł 54 mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 187
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt 37. Wyposażenie
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę igłową prostą wolframową 0,5 x 4mm dł ok.
50mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 188
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt 37. Wyposażenie
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę igłową zagiętą wolframową 0,5 x 5mm dł ok.
50mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 189
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt 37. Wyposażenie
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę igłową prostą wolframową 0,25 x 4mm dł. ok
20mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 190
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
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Punkt 37. Wyposażenie
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę igłową prostą wolframową 0,25 x 4mm, dł. ok
45mm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 191
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt 37. Wyposażenie
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę kulkową śr 2mm dł. ok 50mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 192
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt 37. Wyposażenie
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pincetę bipolarną zagiętą tip 0,5mm dł. 11 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 193
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt 37. Wyposażenie
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę o wymiarach 30 x 17cm?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 194
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt 37. Wyposażenie
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  elektrodę  neutralną  jednorazową,  kompatybilną  z
oferowanym aparatem,  dzieloną,  dla  dzieci  i  dorosłych,  wyposażoną  w pas  bezpieczeństwa,  który
gwarantuje równomiernie rozprowadzenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku jej aplikacji,
wymiary 176 x122mm, opakowanie 50szt?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 195
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt 37. Wyposażenie
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania  kleszczyki laparoskopowe okienkowe typu Maryland, dł.
340mm, okładki radełkowane z kablem dł. 3m, przystosowanie do systemu rozpoznawania narzędzi?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 196
pakiet nr 14 diatermia chirurgiczna 
Punkt 37. Wyposażenie
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  laparoskopowy  instrument  do  zamykania  naczyń
wielorazowego  użytku,  średnica  5mm,  długość  340mm  z  oddzielnym  wkładem  do  przecinania,
przeznaczonym do min 20 krotnej sterylizacji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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