
Świętochłowice, 13.09.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  zakup  i  dostawę  sprzętu  i  wyposażenia  na  potrzeby  Oddziału  Ginekologiczno-
Położniczego,  Sali  Cięć,  Sali  Porodowej  i  Oddziału  Neonatologicznego  w  ramach  realizacji
projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, znak sprawy 24/ZA/18

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

Pytanie 1
Załącznik Nr 1, Pakiet 6 – LAMPA OPERACYJNA 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z temperaturą barwową regulowaną w trzech krokach 3800 – 
4400 - 5000K, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego? 

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2
Załącznik Nr 1, Pakiet 6 – LAMPA ZABIEGOWA LED 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy z temperaturą barwową regulowaną w trzech krokach 3800 – 
4400 - 5000K, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3
Dotyczy - Lampa Operacyjna – punkt 9 
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie od
33,4% do 100% ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4
Pakiet nr 9 i 15
Czy Zamawiający uzna referencje na dostawy dotyczące łóżek za równoważne w przypadku pakietu
dotyczącego wózków do transportu pacjenta z uwagi na podobieństwo tego sprzętu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę wykonania/wykonywania
minimum 3 dostaw odpowiednich swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

Pytanie 5
Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY – część 6.

 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, jakiego rodzaju strop znajduje się w pomieszczeniu
przeznaczonym do montażu lampy z pozycji 1.
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 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, na jakiej wysokości od podłogo znajduje się strop
konstrukcyjny w pomieszczeniu przeznaczonym do montażu lampy z pozycji 1.

 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w pomieszczeniu przeznaczonym do montażu
lampy z pozycji 1. znajduje się sufit podwieszany? Jeśli tak, to na jakiej wysokości od podłogi?

 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy do pomieszczenia przeznaczonego do montażu
lampy z pozycji 1. Jest dostęp z kondygnacji powyżej?

 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w pomieszczeniu przeznaczonym do montażu
lampy z pozycji 1. Aktualnie znajduje się lampa operacyjna, i czy w tym pomieszczeniu jest
zainstalowana płyta montażowa lampy operacyjnej?

 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie,  czy do miejsca w którym ma być zamontowana
lampa z poz. 1. Doprowadzona jest instalacja elektryczna z przeznaczeniem do zasilania lampy
będącej przedmiotem zamówienia? Jeżeli nie, czy doprowadzenie takiej instalacji do miejsca
montażu leży po stronie Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający informuje, że odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w Rozdziale 2 SIWZ –
podrozdział „Dodatkowe informacje dotyczące miejsca mocowania lampy operacyjnej.”

Pytanie 6
Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY – część 6.
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy zamówienie obejmuje montaż lampy z pozycji 1. na
istniejącym mocowaniu lampy czy Wykonawca ma w ramach zamówienia dostarczyć i zamontować
lampę w nowym miejscu wraz z płytą montażową i wszystkimi niezbędnymi elementami.

Odp.:  Zamawiający informuje, iż lampa montowana będzie na miejscu aktualnie użytkowanej lampy
operacyjnej.

Pytanie 7
Dot. Załącznik nr 2 – wzór umowy.
Par. 2 ust. 5,  Par. 6 ust. 6  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnego’’ na ,,w ramach
wynagrodzenia"?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmian w Załączniku nr 2 – wzór umowy.

Pytanie 8
Dot. Załącznik nr 2 – wzór umowy.
Par. 2 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy
poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym
postanowieniu umowy?

Odp.: Zamawiający informuje, że szkoleniu poddane powinno zostać 10 osób.

Pytanie 9
Dot. Załącznik nr 2 – wzór umowy.
Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia
faktury?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 10
Dot. Załącznik nr 2 – wzór umowy.
Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu: "Wykonawca nie może odmówić ich
usunięcia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów"?

Odp.:  Zamawiający  dodaje  w  ww  paragrafie  zapis  „Wykonawca  zamiast  usunięcia  wad  może
wymienić urządzenie na nowe urządzenie o minimum tych samych parametrach.”

Pytanie 11
Dot. Załącznik nr 2 – wzór umowy.
Par. 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12
Dot. Załącznik nr 2 – wzór umowy.
Par. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w
każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13
Dot. Załącznik nr 2 – wzór umowy.
Par. 5 ust. 1 lit. b, lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14
Dot. Załącznik nr 2 – wzór umowy.
Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 15
Dot. Załącznik nr 2 – wzór umowy.
Par.  7  ust.  1,  Par.  8  ust.  2 Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę,  aby  uprawnienie  do
odstąpienia/wypowiedzenia  od  umowy  przysługiwało  po  bezskutecznym  pisemnym  wezwaniu
Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego
niż 3 dni robocze?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16
Dot. Załącznik nr 2 – wzór umowy.
Par. 11 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy oraz na
zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą jako procesorem wg
załączonego wzoru?
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Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17
Prosimy Zamawiającego do zmniejszenia kar umownych zawartych w §5 ust 1b) do 0,5% wartości
towaru dostarczonego z opóźnieniem.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18
Prosimy Zamawiającego do zmniejszenia kar umownych zawartych w §5 ust 1c) do 0,5% wartości
towary którego dotyczy opóźnienie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19
Prosimy Zamawiającego o naliczanie  kar  umownych zawartych w §5 ust.  1a)  od wartości  towaru
którego dotyczy opóźnienie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20
Prosimy Zamawiającego o zmianę  §3  ust  6  na  następujący:  „Wykonawca nie  może dokonać  cesji
wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody
Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r.
(Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni
od  dnia  otrzymania  wezwania  Wykonawcy  do  zapłaty,  Wykonawca  ma  prawo  dokonać  przelewu
wierzytelności  zgodnie z  art.  509 k.c.  a  zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym
strony traktują, jako nieistniejące.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  rezygnację  z  konieczności  dostarczenia  sprzętu  zastępczego  w
przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22
Pakiet nr 10  Meble medyczne
Czy Zamawiający dopuści czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii na 72 h (dni robocze)? Dotyczy
mebli medycznych.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 23
Pakiet nr 10  Meble medyczne
Czy Zamawiający dopuści czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii na 48 h (dni robocze)? Dotyczy
mebli medycznych.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24
Pakiet nr 10  Meble medyczne
Czy Zamawiający omyłkowo w pozycji „regał ze stali nierdzewnej 1” dopisał „szafa przeszklona z
komorą”? Parametry techniczne odpowiadają opisowi regałów.

Odp.: Zamawiający potwierdza zaistnienie omyłki pisarskiej – dopisanie „szafa przeszklona z komorą”
do specyfikacji regału ze stali nierdzewnej 1.

Pytanie 25
Pakiet nr 10  Meble medyczne
Czy Zamawiający omyłkowo w pozycji  „Stolik na narzędzia chirurgiczne” w pkt 4 i 8 podał dwa
wymiary  blatu?.  Czy Zamawiający  oczekuje  blatu  zgodnego  z  wymiarami  stolika  o  wymiarach  -
szerokość: 1100 mm (+/- 20 mm) - głębokość: 600 mm (+/- 20 mm)?

Odp.: Zamawiający potwierdza zaistnienie omyłki pisarskiej. Prawidłowe wymiary podane są w pkt. 4.

Pytanie 26
Pakiet nr 10  Meble medyczne
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dotyczącego szkolenia personelu, jeśli zgodnie z oświadczeniem
Producenta produkt, jakim są wymienione w Pakiecie 10 meble medyczne (Stolik typu MAYO, Wózek
anestezjologiczny,  Wózek  anestezjologiczny  z  nadstawką,  Szafa  medyczna  przeszklona,  Szafa
medyczna przeszklona z komorą, Regał ze stali nierdzewnej, Regał ze stali nierdzewnej, Regał ze stali
nierdzewnej,  Stojak  z  dwoma  misami,  Taboret  obrotowy niski,  Taboret  obrotowy wysoki,  Podest
operacyjny  dwustopniowy,  Stolik  przygotowawczy  z  misami,  Stolik  przygotowawczy,  Stolik  na
narzędzia  chirurgiczne)  dostarczony  jest  w  stanie  złożonym  gotowym  do  użytku  i  nie  wymaga
przeszkolenia przed użytkowaniem, a wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi? 

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu dot. szkolenia personelu w pakiecie nr 10.

Pytanie 27
Pakiet nr 10  Meble medyczne
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dotyczącego przeglądów serwisowych, jeśli  produkt, jakim są
wymienione w Pakiecie 10 meble medyczne (Stolik typu MAYO, Wózek anestezjologiczny, Wózek
anestezjologiczny z nadstawką, Szafa medyczna przeszklona, Szafa medyczna przeszklona z komorą,
Regał ze stali nierdzewnej, Regał ze stali nierdzewnej, Regał ze stali nierdzewnej, Stojak z dwoma
misami, Taboret obrotowy niski, Taboret obrotowy wysoki, Podest operacyjny dwustopniowy, Stolik
przygotowawczy z misami, Stolik przygotowawczy, Stolik na narzędzia chirurgiczne) nie jest aparaturę
medyczną i zgodnie z oświadczeniem Producenta nie wymaga przeglądów technicznych? 
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Odp.:  Zamawiający  odstępuje  od  wymogu  dotyczącego  przeglądów  technicznych  pod  warunkiem
przedstawienia  oświadczenia producenta stwierdzającego brak konieczności  przeprowadzania
przeglądów technicznych.

Pytanie 28
Pakiet nr 10  Meble medyczne
Czy Zamawiający w zakresie dostawy wózków anestezjologicznych wymaga certyfikatu producenta
wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważny)?

Odp.: Zamawiający wymaga dla wózków anestezjologicznych certyfikatu producenta wyrobów 
medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważnego).

Pytanie 29
Pakiet nr 10  Meble medyczne
Czy Zamawiający w zakresie dostawy wózków anestezjologicznych wymaga Certyfikatu Producenta
PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważny)?

Odp.:  Zamawiający  wymaga  dla  wózków anestezjologicznych certyfikatu  producenta  PN-EN ISO
9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważnego).

Pytanie 30
Prosimy Zamawiającego o zmianę § 4 ust. 6 wzoru umowy na: 
„W  przypadku  nie  usunięcia  przez  Wykonawcę  zgłoszonej  wady  w  wyznaczonym  terminie,
Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko, po uprzednim
pisemnym  powiadomieniu  Wykonawcy.  Usunięcie  wady  nastąpi  u  autoryzowanego  dystrybutora
sprzętu. Wartość  kosztów  związanych  z  usunięciem  w/w  wad  zostanie  potrącona  z  należności
przysługującej Wykonawcy.”

Odp.: Zamawiający dopuści taką możliwość pod warunkiem wykazania istnienia więcej niż jednego 
autoryzowanego dystrybutora - w celu uniknięcia praktyk monopolistycznych.

Pytanie 31
Prosimy Zamawiającego o zmianę § 5 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy na: 
„w  wysokości  5%  wartości  brutto  przedmiotu  umowy  wskazanej  w  §3  ust  1  w  przypadku
niewykonanego  lub  nienależycie  wykonanego  przedmiotu  umowy  lub  gdy  Zamawiający  lub
Wykonawca  odstąpi  od  umowy  albo  ją  wypowie  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada
Wykonawca.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32
Prosimy Zamawiającego o zmianę § 5 ust. 1 pkt. b i c wzoru umowy na:
„b) w wysokości 0,5% wartości brutto sprzętu, którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień opóźnienia
w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad.
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c) w wysokości 0,5% wartości brutto sprzętu, którego opóźnienie dotyczy za każdy dzień opóźnienia w
wykonaniu serwisowania lub braku reakcji na reklamacje Zamawiającego zgłoszone w trakcie okresu
gwarancji.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33
Prosimy Zamawiającego o zmianę § 6 ust. 2 wzoru umowy na: 
„W  ramach  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  naprawić  lub  wymienić  na  wolny  od  wad
zgłoszony sprzęt  w terminie  wspólnie  uzgodnionym przez  strony Umowy,  nie  dłuższym niż  5 dni
roboczych od daty wezwania drogą telefoniczną na nr ……………................”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34
Prosimy Zamawiającego o zmianę § 6 ust. 4 wzoru umowy na: 
„Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i  osób trzecich za sprawne działanie
przedmiotu  umowy  i  ewentualne  szkody  wynikające  z  jego  działania.  Wykonawca  nie  ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze złego użytkowania przez Zamawiającego.”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35
Prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu płatności do 45 dni od daty otrzymania faktury. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36
Pakiet 11
Przedmiot zamówienia – Kardiomonitory
Pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z pamięcią 48 godzin jednej krzywej
EKG w czasie rzeczywistym lub z pamięcią 24 godzin dwóch krzywych itd. oraz pamięcią 160 godzin
trentów tabelarycznych i graficznych? Ponadto oferowany kardiomonitor posiada pamięć 200 zdarzeń
alarmowych z zapisem wycinka krzywej, która wyzwoliła alarm. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37
Pakiet 11
Przedmiot zamówienia – Kardiomonitory
Pkt.  16a.  Czy Zamawiający  dopuści  do  przetargu  kardiomonitor  z  pomiarem SPO2 w technologii
producenta oferowanego kardiomonitora z możliwością stosowania czujników pomiarowych Nellcor
bez konieczności wymiany kabla przedłużającego? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 38
Pakiet 17
Przedmiot zamówienia – Inkubatory
Czy Zamawiający dopuści do postępowania na zasadach równoważności inkubator z oksymetrem – 3
szt. oraz inkubator do intensywnej opieki nad noworodkiem – 1szt. o parametrach podanych poniżej.
W celu  ułatwienia  oceny  poniższych  materiałów  zachowano  oryginalny  układ  oraz  numerację  z
zestawienia parametrów przygotowanego przez Zamawiającego. 

INKUBATOR Z OKSYMETREM

3 Rok produkcji – 2018 

4 Inkubator przeznaczony do podstawowej opieki nad noworodkiem

5 Inkubator stacjonarny umieszczony na ruchomej podstawie

6 Długość łóżeczka 65 cm

7 Zasilanie sieciowe 230V (+/- 10%), 50Hz

8

Zewnętrzny,  kolorowy ekranem LED z  obsługą  za  pomocą  przycisków membranowych  umieszczonych
wokół ekranu, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia umożliwiającą obserwację ekranu z
lewej i prawej strony inkubatora. Ekran mocowany jest na ruchomym wysięgniku przy jednym z boków
inkubatora, czyli z lewej bądź prawej jego strony (w zależności od obrócenia inkubatora).

9
Obsługa  oprogramowania  sterującego  inkubatora  wspomagana  poprzez  komunikaty tekstowe  w języku
polskim  ułatwiające  nawigację.  Wprowadzanie  zmian  nastawianych  parametrów  z  wymogiem
potwierdzenia w celu uniknięcia przypadkowych działań 

10 Kopuła inkubatora

a) Dwuścienna konstrukcja kopuły

b) Możliwość zdjęcia górnej części kopuły bez używania narzędzi

c) Przednia i tylna ścianka otwierane (ścianki długie)

d) Możliwość wyjęcia wszystkich ścianek kopuły w celu dezynfekcji i mycia

e) 6 otworów pielęgnacyjnych

f)
Uszczelnione  otwory  (przepusty)  na  rury  w  kopule  inkubatora,  przewody  monitorowania,  cewniki,
umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania – łącznie 10 szt.

g)
Inkubator wyposażony w akcesoria do pozycjonowania noworodka (gniazdo, podkowa) zabezpieczające 
przed wypadnięciem dziecka z inkubatora i jednocześnie zaprojektowane do optymalizacji pozycji ciała, 
wspierające rozwój motoryczny noworodków w naturalnym i bezpiecznym środowisku
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INKUBATOR Z OKSYMETREM

h) Szuflada umożliwiająca wprowadzenie kasety rtg pod materacyk bez konieczności ruszania dziecka

i) Inkubator z regulacją kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie  12 stopni (w pozycji
Trendelenburga lub anty-Trendelenburga) 

j) Trzystrumieniowy system cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora

k) Poziom głośności wewnątrz kopuły w czasie pracy inkubatora – max 38 dB

11 Nawilżanie

a) Układ automatycznej regulacji nawilżania w zakresie do 95% z możliwością ustawienia co 1%

b) Zbiornik  na  wodę  umieszczony  poza  przedziałem  noworodka.  Brak  kontaktu  wody  w  zbiorniku  z
powietrzem obiegającym inkubator.

c) Nawilżanie aktywne

d) Inkubator z możliwością napełnienia poprzez dolanie wody.

12 Temperatura

a) Regulacja temperatury ręczna i automatyczna (bazująca na pomiarze temperatury noworodka)

b) Ręczna regulacja temperatury w zakresie 20-39oC

c) Automatyczna regulacja temperatury w zakresie 34-39oC

13 Monitorowanie

a)

Czujniki pomiarowe:
- czujnik temperatury w inkubatorze połączony w jednej obudowie z czujnikiem wilgotności
- czujnik temperatury na skórze pacjenta wydzielony, w postaci kabla z sondą
- czujnik pomiaru O2 w oddzielonej obudowie. 
Producent oferowanego inkubatora wymaga czyszczenia i dezynfekcji  tylko zewnętrznej części obudów
czujników pomiarowych,  a  co za tym idzie nie jest  wymagane ich wyjmowanie.  Mimo to,  możliwość
wyjęcia poszczególnych czujników istnieje i może odbywać się bez udziału serwisu. 

b)

Pomiar i podawanie w formie cyfrowej min. następujących parametrów: 
- temperatura na skórze noworodka
- temperatura powietrza pod kopułą
- stężenie tlenu pod kopułą
- wilgotność pod kopuła 

14 Tlenoterapia

a) Automatyczny system regulacji stężenia tlenu pod kopułą inkubatora
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INKUBATOR Z OKSYMETREM

b)
Inkubator z automatycznym ograniczeniem stężenia tlenu pod kopułą do 75%. Oferowany inkubator posiada
ponadto zabezpieczenie w postaci limitu nastawy O2 na poziomie 40%. Ustawienie wyższego stężenia O2
jest możliwe po odblokowaniu przez personel medyczny. 

c) Wbudowany oksymetr

15 Alarmy akustyczno-optyczne

a) Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą

b) Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze noworodka w trybie automatycznym

c) Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury   

d) Przekroczenia górnej i dolnej granicy ustawionego stężenia tlenu

e) Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu

16 Wyposażenie dodatkowe

a) Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia – 2 szt.

b) Czujnik temperatury skóry do układu regulacji – 1 szt.

c) Pokrowce bawełniane na materacyk – 2 szt.

d) Przylepce do mocowania czujnika temperatury – 8 szt.

e) Inkubator wyposażony w dwie, obszerne szuflady z dogodnym dostępem z obu stron i łatwe do czyszczenia 

f) Możliwość rozbudowy o wbudowany pulsoksymetr w technologii Masimo

g)
Możliwość rozbudowy o wbudowaną wagę umożliwiającą ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora –
zakres pomiaru 300-6000 g

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga dostarczenia inkubatora umieszczonego na
ruchomej podstawie, tj. wyposażonej w koła umożliwiające przewożenie, czy też wyposażonej w koła
umożliwiające przewożenie oraz mechanizm elektrycznej regulacji wysokości kopuły inkubatora?

INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM

3 Rok produkcji – 2018

4 Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad wcześniakiem i noworodkiem
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INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM

5 Inkubator stacjonarny umieszczony na ruchomej podstawie

6 Długość łóżeczka – 65 cm

7
 Inkubator z regulacją kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie  12 stopni (w pozycji 
Trendelenburga lub anty-Trendelenburga) 

8 Zasilanie sieciowe 230V (+/- 10%), 50Hz

9 Dwa koła jezdne w podstawie wyposażone w hamulec

10

Inkubator z zewnętrznym, kolorowym ekranem LED o przekątnej 9 cali z obsługą za pomocą przycisków 
membranowych umieszczonych  wokół ekranu, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia 
umożliwiającą obserwację ekranu z lewej i prawej strony inkubatora. Ekran mocowany jest na ruchomym 
wysięgniku przy jednym z boków inkubatora, czyli z lewej bądź prawej jego strony (w zależności od 
obrócenia inkubatora).

11
Obsługa oprogramowania sterującego inkubatora wspomagana poprzez komunikaty tekstowe w języku 
polskim ułatwiające nawigację. Wprowadzanie zmian nastawianych parametrów z wymogiem potwierdzenia 
w celu uniknięcia przypadkowych działań

12 Kopuła inkubatora

a) Dwuścienna konstrukcja kopuły

b) Otwierane 2 długie ścianki kopuły z lewej i prawej strony o kąt 180

c) Ścianki wewnętrzne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji

d)

Elementy łączące ze szczególnym uwzględnieniem nawilżacza możliwe do demontażu bez użycia narzędzi 
w celu mycia i dezynfekcji. Inkubator bez konieczności demontażu głowic pomiarowych. Producent 
inkubatora wymaga czyszczenia tylko zewnętrznej części obudów czujników pomiarowych, a co za tym 
idzie nie jest wymagane ich wyjmowanie do mycia i dezynfekcji. Mimo to, możliwość wyjęcia 
poszczególnych czujników istnieje i nie jest w tym wypadku konieczna interwencja serwisu

e) 6 otworów pielęgnacyjnych

f)
Uszczelnione otwory (przepusty) na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, 
umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania – łącznie 10 szt.

g)
Inkubator wyposażony w akcesoria do pozycjonowania noworodka (gniazdo, podkowa) zabezpieczające 
przed wypadnięciem dziecka z inkubatora i jednocześnie zaprojektowane do optymalizacji pozycji ciała, 
wspierające rozwój motoryczny noworodków w naturalnym i bezpiecznym środowisku

h) Filtr bakteriologiczny na wlocie powietrza do inkubatora
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INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM

 i)
Szuflada do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk  bez konieczności otwierania kopuły inkubatora. 
Dostęp do szuflady dla kaset RTG z jednej stron kopuły inkubatora.

 j) Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie 12 stopni (w pozycji 
Trendelenburga lub anty-Trendelenburga)

 k) Trzystrumieniowy system cyrkulacji powietrza pod kopułą

 l)
Automatyczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza uruchamiana po otwarciu 
ścianek kopuły lub otworów pielęgnacyjnych.

 m) Swobodny dostęp do inkubatora z 4 stron

 n) Poziom głośności wewnątrz kopuły w czasie pracy inkubatora z włączonym nawilżaniem i podażą tlenu – 
poniżej 38 dB

 a) Układ automatycznej regulacji nawilżania w zakresie do 95% z możliwością ustawienia co 1%

 b) Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem noworodka. Brak kontaktu wody w zbiorniku z 
powietrzem obiegającym inkubator

 c) Nawilżanie aktywne

 d) Inkubator z możliwością napełnienia poprzez dolanie wody

11 Temperatura

 a) Regulacja temperatury ręczna i automatyczna (bazująca na pomiarze temperatury noworodka)

 b) Ręczna regulacja temperatury w zakresie 20-39oC

 c) Automatyczna regulacja temperatury w zakresie 34-39oC

12 Monitorowanie

 a)

 Czujniki pomiarowe:
- czujnik temperatury w inkubatorze połączony w jednej obudowie z czujnikiem wilgotności
- czujnik temperatury na skórze pacjenta wydzielony, w postaci kabla z sondą
- czujnik pomiaru O2 w oddzielonej obudowie
Producent oferowanego inkubatora wymaga czyszczenia i dezynfekcji tylko zewnętrznej części obudów 
czujników pomiarowych, a co za tym idzie nie jest wymagane ich wyjmowanie. Mimo to, możliwość 
wyjęcia poszczególnych czujników istnieje i może odbywać się bez udziału serwisu
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INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM

 b)

Pomiar i podawanie w formie cyfrowej min. następujących parametrów:
- temperatura na skórze noworodka
- temperatura powietrza pod kopułą
- stężenie tlenu pod kopułą
- wilgotność względna

 c)

Funkcja wyświetlania i zapisywania trendów, bez konieczności podłączania zewnętrznych monitorów 
pacjenta min. następujących parametrów:
- temperatury z obu czujników,
- wilgotności,
- stężenia tlenu

13 Tlenoterapia

 a) Automatyczny system regulacji stężenia tlenu pod kopułą inkubatora

 b)
Inkubator z automatycznym ograniczeniem stężenia tlenu pod kopułą do 75%. Oferowany inkubator posiada 
ponadto zabezpieczenie w postaci limitu nastawy O2 na poziomie 40%. Ustawienie wyższego stężenia O2 
jest możliwe po odblokowaniu przez personel medyczny

 c)
Wbudowany oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami alarmów zintegrowany z 
inkubatorem

14 Alarmy akustyczno-optyczne

 a) Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą

 b) Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze noworodka w trybie automatycznym

 c) Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury

 d) Przekroczenia górnej i dolnej granicy ustawionego stężenia tlenu

 e) Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu

15 Wyposażenie dodatkowe

 a) Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia – 2 szt.

 b) Czujnik temperatury skóry do układu regulacji – 1 szt.

 c) Pokrowce bawełniane na materacyk – 2 szt.

 d) Przylepce do mocowania czujnika temperatury – 8 szt.

Inkubator wyposażony w dwie, obszerne szuflady z dogodnym dostępem z obu stron i łatwe do czyszczenia
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INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM

e, f)

 g) Na wyposażeniu UPS do podtrzymania pracy na okres min. 30 minut.

 h)
Wbudowany pulsoksymetr w technologii Masimo z obsługą i monitorowaniem z poziomu panelu 
sterującego inkubatora

 i)
Możliwość rozbudowy o wbudowaną wagę umożliwiającą ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora – 
zakres pomiaru 300-6000 g

16 Lampa do fototerapii

 a) Lampa z promiennikiem diodowym LED i oświetleniem ogólnym

 b) Lampa stawiana bezpośrednio na kopułę inkubatora

 c) Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz

 d) Pobór mocy 110 W

 e) Max promieniowania w zakresie 440 - 470 nm

 f)
Natężenie promieniowania w odległości 36 cm  w przedziale 10 - 100 μW/cm2.nm (w zależności o wybranej
wartości lub trybu terapeutycznego)

 g) Efektywne pole naświetlania 60 x 30 cm

 h) Wbudowany licznik aktualnego czasu naświetlania, całkowitej ilości przepracowanych godzin

 i) Waga lampy 5 kg

 j) Żywotność diod min. 60 tyś. godzin

 k) Chłodzenie za pomocą wentylatora

 l) Głośność pracy max 38 db

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga dostarczenia inkubatora umieszczonego na
ruchomej podstawie, tj. wyposażonej w koła umożliwiające przewożenie, czy też wyposażonej w koła
umożliwiające przewożenie oraz mechanizm elektrycznej regulacji wysokości kopuły inkubatora?
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Odp.:  Zamawiający  dopuszcza  na  zasadzie  równoważności  powyższe  rozwiązania.  Jednocześnie
Zamawiający  doprecyzowuje,  że  zarówno  w  przypadku  inkubatorów  z  oksymetrem  jak
i inkubatora  do  intensywnej  opieki  nad  noworodkiem  wymaga  dostarczenia  urządzeń  na
podstawie  wyposażonej  w  koła  umożliwiające  przewożenie  oraz  mechanizm  elektrycznej
regulacji wysokości kopuły inkubatora.

Pytanie 39
Pakiet  nr 7 - Zakup Inkubatora otwartego do naświetleń noworodków – 1 kpl. 
Pkt.   16e  –  czy  Zamawiający  dopuści  ścianki  bez  mechanizmu  wolnego  opadania,  z  konstrukcją
ścianek umożliwiającą ich bezpieczne wyjęcie do mycia i dezynfekcji?
Rozwiązanie wymagane przez Zamawiającego stosowane jest tylko przez jednego producenta i nie ma
żadnego praktycznego zastosowania. Jednak utrzymanie tego wymogu ogranicza możliwość złożenia
ofert konkurencyjnych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40
Pakiet  nr 7 - Zakup Inkubatora otwartego do naświetleń noworodków – 1 kpl. 
Pkt.   22  a-i  –  czy  Zamawiający  dopuści  lampę  diodową  do  fototerapii  wbudowaną  w  głowicę
promiennika  emitującą światło niebieskie oraz dodatkowo światło zielone o bardzo wysokiej zdolności
terapeutycznej?  Lampa  posiada  również  diodowe oświetlenie  światłem białym z  przełączaniem na
oświetlenie nocne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41
Pakietu  nr 7 – Zakup Stanowiska do resuscytacji noworodka z wyposażeniem – 3 kpl. 
Pkt.   16e  –  czy  Zamawiający  dopuści  ścianki  bez  mechanizmu  wolnego  opadania,  z  konstrukcją
ścianek umożliwiającą ich bezpieczne wyjęcie do mycia i dezynfekcji?
Rozwiązanie wymagane przez Zamawiającego stosowane jest tylko przez jednego producenta i nie ma
żadnego praktycznego zastosowania. Jednak utrzymanie tego wymogu ogranicza możliwość złożenia
ofert konkurencyjnych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42
Wzór umowy, par. 6 ust. 2 - Czy Zamawiający uzna za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę
wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub
poprzez rozmowę telefoniczną?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43
Wzór umowy, par. 6 ust. 2 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny
jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas
importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia
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roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni. W związku z
powyższym czy Zamawiający dopuści (w okresie gwarancji): Czas naprawy bez konieczności wymiany
części do 5 dni roboczych, czas naprawy do 7 dni roboczych w przypadku konieczności wymiany
części?

Odp.:  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  wydłużenie  terminu  wykonania  naprawy  pod  warunkiem
udokumentowania  konieczności  importu  części  zamiennych  spoza  UE  dla  każdego
indywidualnego przypadku.

Pytanie 44
Wzór umowy, Par. 5 - W naszej ocenie zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Na rynku
wyrobów  medycznych  przyjęło  się,  iż  wysokość  kary to  0,1-0,2% za  dzień  zwłoki  w wykonaniu
zamówienia/usunięcia  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  gwarancji  oraz  10%  w
przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  W związku z tym prosimy o obniżenie oraz
ograniczenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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