
Świętochłowice, 17.09.2018 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
Pakiet nr 6
Lampa operacyjna
Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
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.

Pytanie 3
 Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?
 Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a 

jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem 
właściwym?

 Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i 
śrub- stropowych elementów montażowych.

 Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie
są wyprowadzone?

 Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy 
Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej 
kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

 Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak , to 
jakiego producenta

Odp.:  Zamawiający informuje, że odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w Rozdziale 2 SIWZ
– podrozdział „Dodatkowe informacje dotyczące miejsca mocowania lampy operacyjnej.”
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Pytanie 4
Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS 
na 230 V ?

Odp.: UPS 230V.

Pytanie 5
Pakiet nr 6
Lampa zabiegowa LED
Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu do 72 godzin w dni robocze ?

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6
Pakiet nr 6
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 7
§4 pkt.3.Czy Zamawiający wydłuży czas rozpatrzenia reklamacji wad wykrytych podczas odbioru do 
72 godzin w dni robocze od otrzymania powiadomienia?

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8
§6 pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści zapis: „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 od daty wezwania drogą telefoniczną na nr 
……………................”?

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9
§6 pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści zapis: „ przypadku awarii trwającej ponad 5 dni Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy o tych samych lub podobnych 
parametrach.”?

Odp.:  Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 10
Pakiet 9 – Łóżka porodowe – 2 szt. 
Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści łóżko posiadające konstrukcję wykonaną ze stalowych profili, nie
pokrytych lakierem antybakteryjnym? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11
Pakiet 9 – Łóżka porodowe – 2 szt. 
Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w segment nóg, ale bez możliwości jego
regulacji?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12
Pakiet 15 – Wózek transportowy do przewożenia pacjentów – 1 szt. 
Czy  (w  pkt.11)  Zamawiający  dopuści  wózek,  którego  konstrukcja  nie  wymaga  stosowania
ograniczników materaca, ze względu na to, że materac jest zamocowany do leża za pomocą rzepów, co
zabezpiecza go przed samoczynnym przesuwaniem się po leżu?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13
Do pakietu 14, Diatermia chirurgiczna punkt 6
Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania diatermii chirurgicznej z możliwością wykonania
histeroskopii  bipolarnej  z  automatycznym  rozpoznaniem  podłączonego  resektoskopu  dla
resektoskopów  posiadających  takie  złącze  (na  przykład  resektoskopy  bipolarne  form  Wolf,  Storz,
Olympus...)

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14
Do pakietu 14, Diatermia chirurgiczna punkt 26
Wykonawca  prosi  o  dopuszczenie  do  zaoferowania  rozwiązania,  w  którym  cięcie  monopolarne
regulowana w zakresie co najmniej 1-200 W dla wszystkich regulowanych trybów pracy oprócz trybu
cięcia „Mikro” z regulacja mocy w zakresie 1-50W.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15
Do pakietu 14, Diatermia chirurgiczna punkt 27
Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania rozwiązania, w którym koagulacja monopolarna
regulowana jest w zakresie co najmniej 1-50W dla wszystkich regulowanych trybów pracy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 16
Do pakietu 14, Diatermia chirurgiczna punkt 28
Wykonawca  prosi  o  dopuszczenie  do  zaoferowania  rozwiązania,  w  którym  koagulacja  bipolarna
bipolarna regulowana w zakresie co najmniej 5-40W dla wszystkich regulowanych trybów pracy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17
Do pakietu 14, Diatermia chirurgiczna punkt 37
Wykonawca  prosi  o  dopuszczenie  do  zaoferowania  rozwiązania,  w  którym  w  trybie  koagulacji
bipolarnej aparat ocenia stopień skoagulowania tkanki, sygnalizuje moment uzyskania odpowiedniego
stopnia skoagulowania tkanki i automatycznie kończy proces koagulacji.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18
Do pakietu 14, Diatermia chirurgiczna punkt 38 d
Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania monopolarnych elektrod kulkowych śr. min. 2 mm,
dł min. 40mm w opakowaniach handlowych po 5 szt. w opakowaniu 1 opakowanie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19
Do pakietu 14, Diatermia chirurgiczna punkt 38 i
Wykonawca  prosi  o  dopuszczenie  do  zaoferowania  elektrody  neutralnej  jednorazowego  użytku,
dzielonej po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm; pierścień wyrównujący potencjał,
podłoże  wykonane  z  wodoodpornej,  elastycznej  pianki;  skrzydełka  zapobiegające  przypadkowemu
odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dorosłych
i dzieci o wadze powyżej 5kg, w opakowaniach handlowych po 100 szt. elektrod – 5 opakowań

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20
Do pakietu 14, Diatermia chirurgiczna punkt 38 n
Wykonawca prosi o dopuszczenie do zaoferowania: laparoskopowy instrument do zamykania naczyń
do  Ø7mm,  wielorazowego  użytku  –  zestaw:  uchwyt  z  zaczepem,  tuba  dł.  360mm,  Ø10mm  z
możliwością obrotu o 360o, szczęki proste z mechanizmem tnącym, pokryte powłoką nieprzywierającą,
kabel  min.  4m  z  funkcją  automatycznego  rozpoznawania  i  dobierania  parametrów  przez  aparat;
przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji (tuba), min. 100 cykli (uchwyt z kablem), min. 20 cykli
(szczęki), wykonawca dostarczy 2 wkłady szczękowe w komplecie – 2 komplety.

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 21
Pakiet 16
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora nie 
oznaczającego mocznika i nie posiadającego wbudowanego akumulatora? Analizator zostanie 
wyposażony w zewnętrzny UPS.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22
LAMPA OPERACYJNA, sufitowa dwuramienna – 1 szt.
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 23
LAMPA OPERACYJNA, sufitowa dwuramienna – 1 szt.
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, nie wymaga.

Pytanie 24
LAMPA OPERACYJNA, sufitowa dwuramienna – 1 szt.
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 25
Dot. Lampa zabiegowa  jezdna LED – 2szt.
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 26
Dot. Lampa zabiegowa  jezdna LED – 2szt.
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, nie wymaga.
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Pytanie 27
Dot. Lampa zabiegowa  jezdna LED – 2szt.
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 28
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 29
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 30
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 31
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.
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Pytanie 32
Pakiet 4
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 33
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 34
Pakiet 9
Czy Zamawiający w rozumieniu pkt 10 przyznaje 5 pkt w przypadku zaoferowania łóżka porodowego
z  segmentem  nożnym,  który  personel  może  wsunąć  pod  siedzisko  i  tym  samym  ma  na  myśli
rozwiązanie,  w którym cały segment  nożny,  wraz  z  materacem jest  wsuwany pod siedzisko (brak
konieczności zdejmowania materaca) i za takie rozwiązanie Zamawiający przyzna 5 pkt?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 35
Pakiet 9
2 Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 600mm –
895mm?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36
Pakiet 9
3 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
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musi  być  składany/chowany  w  kilka  sekund.  Regulacja  segmentu  nóg  za  pomocą  siłownika
elektromechanicznego, trwa znacznie dłużej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 37
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 38
Pakiet 9
Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe wyposażone w barierki boczne odejmowalne od segmentu
pleców?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 39
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 40
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 41
Pakiet 9: Łóżka porodowe
Czy Zamawiający w punkcie 13: jako: kąt uniesienia segmentu nóg: 0°-20° ± 5° rozumie kąt uniesienia
segmentu siedziska 0°-20° ± 5° ?

Odp.: Zamawiający rozumie przez powyższy zapis kąt uniesienia segmentu nóg nie siedziska. 
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Pytanie 42
Pakiet 9: Łóżka porodowe
Czy Zamawiający dopuści szczyty głowy i nóg nie poruszające się wraz z segmentami leża tj. pleców i
siedziska?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43
Pakiet 9: Łóżka porodowe
Czy  Zamawiający  dopuści  ustawienie  barierek  bocznych  regulowane  przy  pomocy  bezpiecznego
uchwytu? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44
Pakiet 9: Łóżka porodowe
Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne: 2060mm x 1030 mm, które nieznacznie odbiegają od
wymagań Zamawiającego (tylko w zakresie długości) ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45
Pakiet 9: Łóżka porodowe
Czy Zamawiający dopuści szczyt nóg poruszający się wraz z leżem?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46
Pakiet 9: Łóżka porodowe
Czy Zamawiający dopuści  zamiast  hamulca  centralnego,  hamulec  umiejscowiony przy kółkach  od
strony nóg?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47
Pakiet nr 12
System grzewczy pacjenta
Pkt 6 Prosimy o dopuszczenie systemu do ogrzewania posiadającego wizualne i akustyczne alarmy:
odchylenia  temperatury  +1,5˚C;  wysokiej  temperatury  po  przekroczeniu  temp.  42,3  °;  rozłączenia
elementu grzewczego; zaniku zasilania oraz automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa przy temp. 44°C

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 48
Pakiet  nr  1:  CENTRALA  MONITORUJĄCA  KTG  Z  SYSTEMEM  OKOŁOPORODOWYM  I
OPROGRAMOWANIEM pkt 23
Czy zamawiający dopuści  system nadzoru  okołoporodowego wyświetlający  zapisy KTG dla  ciąży
bliźniaczej na jednym wykresie – kodowane kolorami? Taki sposób wyświetlania daje pełniejszy obraz
w ocenie dobrostanu obu płodów i zapobiega pomyłkom, które mogą wystąpić podczas stosowania
offsetu. Dodatkowo wyświetlanie na jednym wykresie pozwala prawidłowo ocenić zasadność alarmów
o nakładaniu sygnałów.
Ponadto oferowany system nadzoru okołoporodowego wyświetla analizę dla każdej z ciąż bliźniaczych
na osobnym ekranie (wykresie).

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 49
dotyczy pakietu 1, poz. 34 dla KTG do ciąży pojedynczej, poz. 33 dla KTG do ciąży bliźniaczej
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w ramach tak dużego projektu wymaga wbudowanej w
KTG  komputerowej  klinicznej  analizy  przedporodowej,  a  także  okołoporodowej,  która  umożliwi
monitorowanie parametrów krytycznych w trakcie rozpoczętego porodu, co zabezpieczy personel przed
wystąpieniem incydentu medycznego, a także przyspieszy reakcję personelu w razie jakiegokolwiek
zagrożenia. 

Odp.: Zamawiający wymaga wbudowanej w KTG komputerowej klinicznej analizy przedporodowej a
także okołoporodowej.

Pytanie 50
dotyczy pakietu 1, poz. 34 dla KTG do ciąży pojedynczej, poz. 33 dla KTG do ciąży bliźniaczej
Czy Zamawiający pod pojęciem analizy ma na myśli  analizę,  która opiera się na badaniach ponad
50 000 pacjentek przez co jest dokładniejsza niż analiza, która bierze pod uwagę badania mniejszej
liczby pacjentek? Prosimy o doprecyzowanie tego wymogu, gdyż jest  to znaczący czynnik mający
wpływ na cenę, która jest głównym kryterium oceny ofert w postępowaniu. Ponadto parametr ten ma
wpływ na jakość analizy czyli na zdrowie pacjentek, ich dzieci oraz pomoc w pracy lekarzom, którzy
są odpowiedzialni za zdrowie ludzi. Jeśli Zamawiający wymaga bardziej profesjonalnej analizy, czyli
opartej  większej  ilości  badań  pacjentek  prosimy  o  wymóg  potwierdzenia  tego  poprzez  złożenie
oświadczenia przez Oferenta i materiały informacyjne/dokumenty potwierdzające niniejsze. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51
dotyczy pakietu 1, poz. 45 dla KTG do ciąży pojedynczej, poz. 44 dla KTG do ciąży bliźniaczej, poz.
18 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. 
Jeżeli  Zamawiający  zgłosi  awarię  w  dzień  wolny  od  pracy,  Wykonawca  nie  będzie  miał  szansy
dotrzymać terminu reakcji w ciągu 48 h.  Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do prośby. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy zawarte w Załączniku nr 1 – pakiet 01.
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Pytanie 52
dotyczy pakietu 1, poz. 45 dla KTG do ciąży pojedynczej, poz. 44 dla KTG do ciąży bliźniaczej, poz.
18 dla telemetrii, poz. 27 dla centrali monitorującej
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie  czasu  naprawy do 4 dni  roboczych,  po który Zamawiający
wymaga wstawienia sprzętu zastępczego o minimum tych samych parametrach.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy zawarte w Załączniku nr 1 – pakiet 01.

Pytanie 53
Pakiet nr 4
Czy Zamawiający dopuści stół z poziomowaniem blatu przy pomocy jednoczesnego naciśnięcia dwóch
przycisków na pilocie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie 54
Pakiet nr 4
Czy Zamawiający dopuści stół bez możliwości zmiany orientacji pacjenta?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55
Pakiet nr 4
Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie od 665 mm do 965 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56
Pakiet nr 4
Czy Zamawiający dopuści stół z mocowaniem segmentów automatycznym zaciskiem bez śrub, co jest
rozwiązaniem znacznie nowocześniejszym i wygodniejszym od wymaganego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 57
Pakiet nr 4
Czy Zamawiający dopuści stół z elektrycznym przesuwem blatu uruchamianym przyciskiem na pilocie,
co jest znacznie nowocześniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem od wymaganego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie 58
Pakiet nr 9
Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pleców w zakresie 0-78o, co jest parametrem lepszym od
wymaganego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 59
Pakiet nr 9
Czy Zamawiający wymaga elektrycznej regulacji wysokości łóżka?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. Zapis w pkt 4 tabeli wymagań dla Pakietu 9 jasno określa: „Łóżko szpitalne
porodowe z regulacją elektryczną wysokości”

Pytanie 60
Pakiet nr 9
Czy Zamawiający dopuści  łóżko z elektryczną  regulacją  wysokości  segmentu  nóg i  pneumatyczną
regulacją pochylenia tego segmentu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61
Pakiet nr 9
Czy  Zamawiający  dopuści  łóżko  z  regulacją  Trendelenburga  w  zakresie  0-12o,  bez  pozycji  anty-
Trendelenburga?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 62
Pakiet nr 9
Czy Zamawiający dopuści  szczyty łóżka  w formie  ramy stalowej  chromowanej  z  wypełnieniem z
tworzywa sztucznego?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 63
Pakiet nr 15
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie od 535 mm do 970 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 64
Pakiet nr 9
Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją Trendelenburga / Antytrendelenburga w zakresie -14o /
+7o, co jest parametrem lepszym od wymaganego? (dotyczy punktu 8 i 10)

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 65
Pakiet nr 2
Czy Zamawiający oczekuje bilirubinometr bezinwazyjny, który nie wymaga konieczności użytkowania
jednorazowych końcówek do wykonywania pomiarów ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 66
Pakiet nr 2
Czy  Zamawiający  oczekuje  urządzenie  wyposażone  w  skaner  kodów  kreskowych  –  na  potrzeby
rejestracji pomiarów pacjentów w historii urządzenia wraz z portem komunikacji USB?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 67
Pakiet nr 2
Czy Zamawiający dopuści bilirubinometr bezinwazyjny z roku 2017 fabrycznie nowy z zachowaniem
warunków gwarancji ? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. do parametru nr 11,12,13,14,15
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. 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 69
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. do parametru nr 16
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.
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Pytanie 70
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. do parametru nr 19
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.

Pytanie 71
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. do parametru nr 20
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 72
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. 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 73
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. do parametru nr 21
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 74
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. do parametru nr 22
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.
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Pytanie 75
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. do parametru nr 23
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.

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 76
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. 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 77
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. 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.  Jednocześnie  zaproponowana
diatermia posiada możliwość regulacji mocy za pomocą efektów w skali od 0,1-10 w skokach co 0,1 co
daje  większe  możliwości  regulacji  niż  cięcie  w  zakresie  1-50W.  Zaproponowane  rozwiązanie
przewyższa wymagane i nie wymaga od użytkownika regulacji mocy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie 78
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. 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

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 79
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. 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 80
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. do parametru nr 29
Czy zmawiający dopuści do postępowania aparat z 3 trybami cięcia monopolarnego z możliwością
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 81
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. 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 możliwością rozbudowy o przystawkę argonową.
Jednocześnie dopuszcza diatermię z wbudowaną przystawką. 

Pytanie 82
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. 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 100 skokach w trybach cięcia i koagulacji, użytkownik posiada o wiele większe możliwości
regulacji uzyskując oczekiwany efekt tkankowy niż wymagany w SIWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 83
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. 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.
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Pytanie 84
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. 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 85
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. do parametru nr 6 i 30
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.
Pytanie wynika z faktu iż opisane w SIWZ moce parametrów wskazują na bardzo słabe prądu które
uniemożliwią uzyskanie oczekiwane efektu tkankowego w opisanych procedurach wykonywanych w
środowisku wodnym

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

Pytanie 86
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. 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.  

Pytanie 87
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. do parametru nr 38 Wyposażenie
Czy zamawiający dopuści do postępowania pincetę bipolarną zagięto z końcówkami grubości 0,5mm
długość pincety 10,5cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. do parametru nr 38 Wyposażenie
Czy zamawiający dopuści do postępowania pincetę bipolarną prostą z końcówkami grubości 0,5mm
długość pincety 10,5cm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  
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Pytanie 89
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. do parametru nr 38 Wyposażenie
Czy zamawiający dopuści do postępowania dostarczenie aparatu z jednym włącznikiem pojedynczym
oraz  jednym  włącznikiem  podwójnym.  Oba  włączniki  posiadają  możliwość  zmiany  programu?
Stosowanie  dwóch  włączników  nożnych  podwójnych  przy  jednym  aparacie  nie  jest  zalecane  ze
względów na ergonomię i bezpieczeństwo pracy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 90
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. do parametru nr 38 Wyposażenie
Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga dostarczenia elektrody neutralnej wielorazowej
dla dzieci czy dorosłych, ponieważ wymagana w SIWZ elektroda o powierzchni 187cm2 wskazuje na
elektrodę  dziecięcą.  Elektrody wielorazowe dla  dorosłych posiadają  powierzchnię  nie  mniejszą  niż
500cm2 ?

Odp.:  Zamawiający  wymaga  dostarczenia  elektrod  neutralnych  dla  dzieci  i  dla  dorosłych.
Zamawiający modyfikuje zapis w Załączniku nr 1 – Pakiet 14.

Pytanie 91
Pakiet  nr  14   Diatermia  chirurgiczna  –  1  szt.  do  parametru  nr  38  Wyposażenie  (Laparskopowy
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 .
Opisany w SIWZ instrument może dostarczyć tylko jeden producent uniemożliwiając złożenie oferty
innym wykonawcom

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 92
Pakiet nr 14  Diatermia chirurgiczna – 1 szt. 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.

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



Pytanie 93
Załącznik nr 1; pakiet nr 4 – pozostałe wymagania
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu od zgłoszenia awarii (podjęcie
naprawy) z 24 godzin do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie tego
czasu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji zapisów w Załączniku nr 1 – Pakiet 04. 

Pytanie 94
Załącznik nr 2; §6; ust. 3 – wzór umowy
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zmianę zapisu na:  w razie  naprawy trwającej  dłużej  niż  5 dni
kalendarzowe  Zamawiający  wymaga  wstawienia  stołu  zastępczego  o  minimum  tych  samych
parametrach? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie tego czasu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 95
Załącznik nr 1; pakiet nr 9 – pozostałe wymagania
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu od zgłoszenia awarii (podjęcie
naprawy) z 24 godzin do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie tego
czasu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji zapisów w Załączniku nr 1 – Pakiet 09. 

Pytanie 96
Załącznik nr 1; pakiet nr 15 – pozostałe wymagania
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu od zgłoszenia awarii (podjęcie
naprawy) z 24 godzin do 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie tego
czasu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji zapisów w Załączniku nr 1 – Pakiet 15.

Pytanie 97
Załącznik nr 2; §5; ust. 1; pkt. a – wzór umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do wysokości 2% 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? Jeżeli nie to na jakie maksymalne
obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 98
Załącznik nr 2; §5; ust. 1; pkt. b – wzór umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do wysokości 0,5% wartości
brutto  przedmiotu  umowy wskazanej  w  §3  ust.  1  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  dostarczeniu  lub
wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, jednak nie więcej niż 5% wartości brutto przedmiotu
umowy  wskazanej  w  §3  ust.  1?  Jeżeli  nie  to  na  jakie  maksymalne  obniżenie  kar  umownych
Zamawiający wyrazi zgodę?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 99
Załącznik nr 2; §5; ust. 1; pkt. c – wzór umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do wysokości 0,5% wartości
brutto  przedmiotu  umowy  wskazanej  w  §3  ust.  1  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  wykonaniu
serwisowania lub braku reakcji na reklamacje Zamawiającego zgłoszone w trakcie okresu gwarancji,
jednak nie więcej niż 5% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w §3 ust. 1? Jeżeli nie to na
jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 100
pakiet nr 4 Stół operacyjny – 1 sztuka
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który nie posiada sygnału dźwiękowego
ostrzegającego przed rozładowaniem akumulatora?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 101
pakiet nr 4 Stół operacyjny – 1 sztuka
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który posiada pilota z wyświetlaczem LCD
pokazującym wizualny wskaźnik naładowania akumulatorów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 102
pakiet nr 4 Stół operacyjny – 1 sztuka
Czy Zamawiający dopuści  do  zaoferowania  stół  operacyjny,  który posiada  długość  stołu  z  blatem
wynoszący 2060 mm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie 103
pakiet nr 4 Stół operacyjny – 1 sztuka
Czy Zamawiający dopuści  do  zaoferowania  stół  operacyjny,  który  posiada  regulację  wysokości  (z
materacem) w zakresie 740 – 1140 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 104
pakiet nr 4 Stół operacyjny – 1 sztuka
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który posiada regulację oparcia pleców w
zakresie -400 – +850?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 105
pakiet nr 4 Stół operacyjny – 1 sztuka
Czy Zamawiający dopuści  do  zaoferowania  stół  operacyjny,  który posiada  regulację  podgłówka w
zakresie -500 – +550?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106
pakiet nr 4 Stół operacyjny – 1 sztuka
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  stół  operacyjny,  który  posiada  regulację  przechyłu
wzdłużnego (pozycja Trendelenburga i anty – Trendelenburga) wynoszące ±400?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 107
pakiet nr 4 Stół operacyjny – 1 sztuka
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  stół  operacyjny,  który  posiada  możliwość  montażu
segmentów za pomocą szybkozłączek? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 108
pakiet nr 9 – Łóżka porodowe – 2 sztuki
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżka  porodowe,  które  posiadają  segment  siedziska
wyposażony w jedną listwę na akcesoria na całą długość siedziska umieszczone po obu stronach łóżka?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 109
pakiet nr 9 – Łóżka porodowe – 2 sztuki
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka porodowe, które nie posiadają możliwości regulacji
segmentu nóg? Zaproponowane łóżka posiadają możliwość elektrycznej regulacji segmentu siedziska
za pomocą sterownika nożnego. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 110
pakiet nr 9 – Łóżka porodowe – 2 sztuki
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżka  porodowe,  które  posiadają  regulację  pozycji
Trendelenburga wynoszącą 120, natomiast regulację anty – Trendelenburga wynoszącą 50?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 111
pakiet nr 9 – Łóżka porodowe – 2 sztuki
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka porodowe, które posiadają regulację oparcia pleców;
regulację wysokości łóżka oraz regulację siedziska za pomocą sterownika nożnego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 112
pakiet nr 9 – Łóżka porodowe – 2 sztuki
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżka  porodowe,  które  posiadają  regulację  pozycji
Trendelenburga i anty – Trendelenburga za pomocą sprężyn gazowych z blokadą? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 113
pakiet nr 9 – Łóżka porodowe – 2 sztuki
Czy Zamawiający dopuści  do  zaoferowania  łóżka  porodowe,  które  posiadają  elektryczne  regulacje
realizowane za pomocą: panelu centralnego (chowanego pod leżem od strony głowy) pozwalającego
na:  regulację  wysokości,  oparcia  pleców  i  siedzenia;  panel  sterujący  w  poręczach  bocznych
pozwalającego na: regulację wysokości leża, regulację oparcia pleców, włączenie i wyłączenie lampki
podświetlenia  podłogi,  włączenie  alarmu  oraz  sterownika  nożnego  pozwalającego  na:  regulację
wysokości leża, oparcia pleców i siedziska? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 114
pakiet nr 9 – Łóżka porodowe – 2 sztuki
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka porodowe, które posiadają pojedyncze koła jezdne o
średnicy Ø150 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 115
pakiet nr 9 – Łóżka porodowe – 2 sztuki
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  łóżka  porodowe,  które  posiadają  możliwość  montażu
wieszaka kroplówki w segmencie siedziska po obu stronach łóżka?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
 

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



Pytanie 116
pakiet nr 15 – Wózek transportowy do przewożenia pacjentów – 1 sztuka
Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wózek  transportowy do  przewożenia  pacjentów,  który
posiada długość leża wynoszącą 2000 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 117
pakiet nr 15 – Wózek transportowy do przewożenia pacjentów – 1 sztuka
Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wózek  transportowy do  przewożenia  pacjentów,  który
posiada  leże  przezierne  dla  promieni  RTG,  i  który  posiada  pod  leżem  tunele  na  kasetę  RTG
umieszczone w trzech sekcjach leża – w oparciu pleców, segmencie siedzenia oraz w segmencie nóg
bez możliwości przesuwania kasety na całej długości leża?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 118
pakiet nr 15 – Wózek transportowy do przewożenia pacjentów – 1 sztuka
Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wózek  transportowy do  przewożenia  pacjentów,  który
posiada regulację wysokości leża za pomocą nożnej pompy hydraulicznej; natomiast regulację pozycji
Trendelenburga oraz anty – Trendelenburga za pomocą sprężyn gazowych z blokadą?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 119
pakiet nr 15 – Wózek transportowy do przewożenia pacjentów – 1 sztuka
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy do przewożenia pacjentów, który nie
posiada ograniczników materaca od strony nóg i głowy pacjenta? Materac jest zabezpieczony przed
przesuwaniem się za pomocą kołków. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 120
pakiet nr 15 – Wózek transportowy do przewożenia pacjentów – 1 sztuka
Czy Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  wózek  transportowy do  przewożenia  pacjentów,  który
posiada krążki odbojowe w każdym narożu leża?

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 121
Pakiet nr 4 – stół operacyjny
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  stołu  regulowanego  w  zakresie  750-1080mm (z
materacem)? Parametr w dolnym zakresie różni się nieznacznie od wymaganego w SIWZ, co nie ma
wpływu na walory kliniczne stołu, natomiast w górnej granicy przekracza oczekiwania Zamawiającego,
co jest rozwiązaniem korzystnym dla Użytkownika. Oferowany stół (poza tym jednym parametrem)
spełnia wszystkie parametry określone w załączniku nr 1 dla pakietu nr 4. 
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Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122
Pakiet nr 4 – stół operacyjny
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  stołu  regulowanego  w  zakresie  665-1115mm (z
materacem)? Parametr w dolnym zakresie różni się minimalnie od wymaganego w SIWZ, co nie ma
wpływu  na  walory  kliniczne  stołu,  natomiast  w  górnej  granicy  znacznie  przekracza  oczekiwania
Zamawiającego, co jest rozwiązaniem korzystnym dla Użytkownika. Oferowany stół (poza tym jednym
parametrem) spełnia wszystkie parametry określone w załączniku nr 1 dla pakietu nr 4. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 123
Pakiet nr 6 – poz. 1 lampa operacyjna, sufitowa, dwuramienna
Prosimy o wyjaśnienie sformułowania „lampa sufitowa, dwuramienna (min. jedna czasza na ramieniu)
– l.p.4: Czy Wykonawca ma zaoferować lampę złożoną z dwóch czasz (lampa główna i satelitarna.
Obie o takich samych parametrach) czy lampę złożoną z jednej  czaszy + dodatkowe ramię np.  na
monitor?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.  

Pytanie 124
Pakiet nr 10 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podział pakietu nr 10 na części i wyodrębnienie pakietu
ma  meble  stałe  i  mobilne  ze  stali  nierdzewnej  obejmujące  pozycje:  1,  4-15  oraz  wózki
anestezjologiczne  (poz.  2-3).  Wyrażenie  zgody  na  powyższe  rozwiązanie  będzie  korzystne  dla
Zamawiającego.  Umożliwi  złożenie  oferty  przetargowej  większej  liczbie  podmiotów  (w  tym
Producentom), co z kolei przełoży się na większą konkurencyjność złożonych ofert czyli uzyskanie
niższych cen.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 125
Pakiet nr 10 – poz. 1 stolik typu Mayo
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o zakresie regulacji  960/1370mm? Jest  to
parametr korzystniejszy od wymaganego (górny zakres lepszy). – dotyczy l.p. 5 i 9

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie 126
Pakiet nr 10 – poz. 1 stolik typu Mayo
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o powierzchni użytkowej blatu: 680x430mm -
dotyczy l.p. 8

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 127
Pakiet nr 10 – poz. 4 szafa medyczna przeszklona
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  szafy wyposażonej  w drzwi  przeszklone  szkłem
bezpiecznym (szkło nie jest hartowane)? – dotyczy l.p. 5

Odp.: Zamawiający dopuszcza.  

Pytanie 128
Pakiet nr 10 – poz. 4 szafa medyczna przeszklona
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  szafy  wyposażonej  w  półki  wykonane  ze  stali
nierdzewnej niemalowanej, przestawne co 45 mm? – dotyczy l.p. 6

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 129
Pakiet nr 10 – poz. 4 szafa medyczna przeszklona
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy o głębokości 470mm? – dotyczy l.p. 8

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 130
Pakiet nr 10 – poz. 5 szafa medyczna przeszklona z komorą
Czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  szafy wyposażonej  w drzwi  przeszklone  szkłem
bezpiecznym (szkło nie jest hartowane)? – dotyczy l.p. 5

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 131
Pakiet nr 10 – poz. 5 szafa medyczna przeszklona z komorą
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  szafy  wyposażonej  w  półki  wykonane  ze  stali
nierdzewnej niemalowanej? – dotyczy l.p. 8

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 132
Pakiet nr 10 – poz. 5 szafa medyczna przeszklona z komorą
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy o głębokości 470mm? – dotyczy l.p. 9

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 133
Pakiet nr 10 – poz. 9 stojak z dwoma misami
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka wyposażonego w miski o poj. 6l – dotyczy
l.p. 3

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 134
Pakiet nr 10 – poz. 9 stojak z dwoma misami
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka o średnicy podstawy 560mm? – dotyczy l.p. 5

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 135
Pakiet nr 10 – poz. 10 taboret obrotowy niski
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu o średnicy podstawy 480mm? – dotyczy l.p.
3

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 136
Pakiet nr 10 – poz. 10 taboret obrotowy niski
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  taboretu  wyposażonego  w kółka  w  obudowie  z
tworzywa sztucznego? – dotyczy l.p. 4

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 137
Pakiet nr 10 – poz. 10 taboret obrotowy niski
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu o zakresie regulacji wysokości 490/630mm?
– dotyczy l.p. 5

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 138
Pakiet nr 10 – poz. 11 taboret obrotowy wysoki
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu o średnicy podstawy 480mm? – dotyczy l.p.
3

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 139
Pakiet nr 10 – poz. 11 taboret obrotowy wysoki
Czy Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  taboretu  wyposażonego  w kółka  w  obudowie  z
tworzywa sztucznego? – dotyczy l.p. 4

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 140
Pakiet nr 10 – poz. 11 taboret obrotowy wysoki
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taboretu o zakresie regulacji wysokości 490/630mm?
– dotyczy l.p. 5

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 141
Pakiet nr 10 – poz. 13 stolik przygotowawczy z miskami
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika wyposażonego w miski o poj. 3l – dotyczy l.p.
5

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 142
Pakiet nr 10 – poz. 13 stolik przygotowawczy z miskami
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zaoferowanie  stolika  wyposażonego  w  kółka  w  obudowie  z
tworzywa sztucznego? – dotyczy l.p. 6

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 143
Pakiet nr 10 – poz. 13 stolik przygotowawczy z miskami
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wymiarach zewnętrznych (dłxszerxwys) w
mm: 765x470x880mm (wymiary blatu: 640x400mm)? – dotyczy l.p. 7

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 144
Pakiet nr 10 – poz. 13 stolik przygotowawczy z miskami
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wymiarach zewnętrznych (dłxszerxwys) w
mm: 865x720x880mm (wymiary blatu: 750x650mm)? – dotyczy l.p. 7

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 145
Pakiet nr 10 – poz. 14 stolik przygotowawczy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika wyposażonego w kółka fi 100mm w obudowie
z tworzywa sztucznego? – dotyczy l.p. 6

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 146
Pakiet nr 10 – poz. 14 stolik przygotowawczy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wymiarach zewnętrznych (dłxszerxwys) w
mm: 1115x720x880mm (wymiary blatu: 1000x650mm)? – dotyczy l.p. 7

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 147
Pakiet nr 10 – poz. 15 stolik na narzędzia chirurgiczne
1.  Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na  zaoferowanie stolika  o poniższych parametrach  i  wyglądzie
przedstawionym na wizualizacji?
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Stolik do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304),
podnoszony  ręcznie  przy  pomocy  korby.  Stolik  przewidziany  do  gromadzenia  instrumentów
chirurgicznych podczas zabiegów. Podstawa na dwóch kolumnach z czterema pojedynczymi kółkami fi
80  mm.  Wszystkie  kółka  wyposażone  w  blokadę.  Oponki  wykonane  z  materiału  niebrudzacego
podłoża.  Wymiary  blatu:  1200x600  mm,  dopuszczalne  obciążenie  20  kg.  Krawędzie  zaokrąglone,
bezpieczne. Wymiary (dłxszerxzakres wysokości): 1270x600x1000/1400  mm  (długość  z  korbą
1400mm). 

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 148
PAKIET 13
CIEPLARKA STACJONARNA DO PŁYNÓW
Czy Zamawiający dopuści cieplarkę przeznaczoną do użytku laboratoryjnego,  nie będącą wyrobem
medycznym, spełniającego z wytyczne normy PN-EN 60601-1:2011 „Medyczne urządzenia
elektryczne – Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego
oraz funkcjonowania zasadniczego”

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 149
PAKIET 13
CIEPLARKA STACJONARNA DO PŁYNÓW
Pkt. 8
Prosimy o dopuszczenie cieplarki z manualnym ustawianiem temperatury ogrzewania. Po ustawieniu
cieplarka automatycznie osiąga odpowiednią temperaturę.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 150
PAKIET 13
CIEPLARKA STACJONARNA DO PŁYNÓW
Pkt. 9
Prosimy  o  dopuszczenie  cieplarki  jednokomorowej  z  dwiema  szufladami,  które  można  wysuwać
niezależnie po otwarciu przeszklonych drzwi.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 151
PAKIET 13
CIEPLARKA STACJONARNA DO PŁYNÓW
Pkt. 15
Prosimy o dopuszczenie cieplarki z czytelnym wyświetlaczem LED wskazującym temperaturę zadaną i
aktualną

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 152
PAKIET 13
CIEPLARKA STACJONARNA DO PŁYNÓW
Pkt. 16
Prosimy o  dopuszczenie  cieplarki  bez  systemu  automatycznego  domykania  drzwi,  wyposażoną  w
klucz, zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 153
Pakiet nr 12
Przepływowy ogrzewacz płynów
Czy Zamawiający dopuści urządzenie dostosowane do drenów o średnicy 3,1-4,0 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 154
Pakiet nr 12
Przepływowy ogrzewacz płynów
Czy Zamawiający dopuści urządzenie dostosowane do drenów o średnicy 4,1-5,0 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 155
Pakiet nr 12
Przepływowy ogrzewacz płynów
Czy Zamawiający dopuści urządzenie regulacji temperatury 36°C - 39°C?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 156
Pakiet nr 12
Przepływowy ogrzewacz płynów
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o prędkości przepływu min. 1-20 ml/min?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 157
Pakiet nr 12
Przepływowy ogrzewacz płynów
Prosimy o odstąpienie wymogu współpracy z jednorazowymi sterylnymi wkładami dedykowanymi dla
jednego pacjenta.

Odp.:  Zamawiający dopuszcza ogrzewacz nie wymagający jednorazowych wkładów dedykowanych
dla jednego pacjenta. Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 1 – Pakiet nr 12.

Pytanie 158
Pakiet nr 12
Przepływowy ogrzewacz płynów
Czy Zamawiający uzna wymóg za  spełniony,  jeśli  zakres  temperatury grzania będzie   regulowany
szybkością przepływu.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 159
Pakiet nr 12
Przepływowy ogrzewacz płynów
Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza posiadającego wyświetlacz temperatury aktualnej

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 160
Pakiet nr 12
Przepływowy ogrzewacz płynów
Prosimy o dopuszczenie podgrzewacza z możliwością zawieszenia na stojaku do kroplówek za pomocą
regulowanego paska

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 161
Pakiet nr 12
System grzewczy pacjenta
Prosimy o dopuszczenie systemu, wyposażonego w automatyczne odcięcie ogrzewania przy +44°C

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 162
Pakiet nr 5
do pkt. 20 
Czy  Zamawiający  dopuści  aparat  bez  alarmu  lecz  z  prezentacją  różnicy  pomiędzy  wdechową  i
wydechową objętością oddechową ΔVT na ekranie respiratora?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 163
Pakiet nr 5
Czy  Zamawiający  oczekuje  aby  moduł  gazowy  był  wbudowany  w  aparat  co  pozwoli  uniknąć
potencjalnych uszkodzeń podczas przenoszenia?

Odp.: Zamawiający oczekuje modułu gazowego wbudowanego w aparat.

Pytanie 164
Pakiet nr 5
do pkt. 22
Czy Zamawiający wymaga  aby aparat był wyposażony w wapno sodowane do absorpcji CO2 kanister
o poj. 5 litrów – 2 szt. wraz z otwieraczem do kanistów – 1 szt. oraz absorberem CO2 jednorazowego
użytku 6 szt. do każdego aparatu o pojemności 1,2 l ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 165
Pakiet 5 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wyposażony w test kontrolny sprawdzający
poprawność działania urządzenia, włącznie z zastawką nadciśnieniową, pokrętłami przepływomierzy,
parownikami, wymagający ingerencji użytkownika w trakcie trwania procedury?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 166
Pakiet 5 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt.  12  Czy  Zamawiający  uzna  za  spełnienie  parametru  podgrzewania  wewnętrznego,   aparat  do
znieczulania z podgrzewanymi czujnikami przepływu? Jest to nowoczesne rozwiązanie zapobiegające
przegrzaniu mieszaniny oddechowej i pacjenta.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 167
Pakiet 5 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt.  15a  Czy Zamawiający dopuści  pneumatyczny mieszalnik  świeżych  gazów zapewniający stałe
stężenie tlenu przy zmianie przepływu świeżych gazów?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 168
Pakiet 5 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt. 17c Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran respiratora o przekątnej 15” z mocowaniem na
specjalnym  wysięgniku  ułatwiającym  wygodne  ustawienie  położenie  monitora?  Jest  to  bardziej
nowoczesne i praktyczne rozwiązanie

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 169
Pakiet 5 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt.  19a  Czy Zamawiający  dopuści  zakres  regulacji  I:E  od  2:1  do  1:8?  Taki  zakres  jest  zupełnie
wystarczający w praktyce klinicznej przy znieczuleniu pacjenta.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 170
Pakiet 5 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt. 19c Czy Zamawiający dopuści regulację objętości oddechowej w trybie VCV od 20 ml?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 171
Pakiet 5 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt. 19d Czy Zamawiający dopuści regulację PEEP w zakresie 4-30 cmH2O z funkcją WYŁ (OFF)?
Jest to zakres absolutnie wystarczający w praktyce klinicznej.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 172
Pakiet 5 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt. 19e Czy Zamawiający dopuści ciśnienie wdechowe w zakresie 5-60 cmH2O?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 173
Pakiet 5 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt. 19f Czy Zamawiający dopuści regulację czułości wyzwalacza przepływowego

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 174
Pakiet 5 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt.  23k  Czy  Zamawiający  dopuści  monitor  wyposażony  w  funkcję  zapamiętywania  trendów
tabelarycznych  i  graficznych  wszystkich  monitowanych  parametrów   z  ostatnich  3  dni  z
rozdzielczością 1 minuty?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 175
Pakiet 5 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt. 23n Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony we wbudowaną drukarkę  bez możliwości
wydruku zapamiętanych zdarzeń alarmowych, zdarzeń arytmii?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 176
Pakiet 5 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt. 24b Czy Zamawiający dopuści pomiar częstości akcji serca w zakresie 20-300 ud/min?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 177
Pakiet 5 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt. 24c Czy Zamawiający dopuści filtr chirurgiczny zintegrowany z przewodem EKG, bez możliwości
uruchomienia go na żądanie?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 178
Pakiet 5 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt. 24g Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym analiza arytmii śmiertelnych odbywa się
cały czas, natomiast dodatkowe arytmie włączane są na żądanie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 179
Pakiet 5 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt.  24h  Czy Zamawiający dopuści  alarm bezdechu  realizowany pośrednio  przez  regulację  dolnej
granicy częstości oddechów od 4 odd/min w górę? Nie ma żadnej wartości klinicznej w dopuszczaniu
do przerw pomiędzy oddechami trwającymi dłużej niż 15 sekund bez poinformowania o tym fakcie
personelu medycznego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 180
Pakiet 5 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt.  24j  Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  uruchomienia  pomiaru  na  żądanie,  pomiarów
automatycznych z ustawianym czasem powtarzania od 1 minuty do 4 godzin?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 181
Pakiet 5 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt.  24m  Czy  Zamawiający  dopuści  pomiar  NTM  realizowany  z  modułu  kompatybilnego  z
oferowanym  kardiomonitorem?  Pomiar  NMT   realizowany  przy  pomocy  mechanosensora
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piezoelektrycznego  z możliwością pomiaru TOF, obliczanie T1/T4, TOF z ustawianymi odstępami
automatycznych pomiarów, Tetanus 50 Hz, Single Twitch

Odp.:  Zamawiający  dopuszcza  NMT  realizowany  z  modułu  kompatybilnego  z  oferowanym
monitorem,  ale  wymaga,  aby  pomiar  był  możliwy  wszystkimi  stosowanymi  standardowo
metodami,  tj.:  TOF,  PTC,  DBS  i  ST,  za  pomocą  czujnika  mierzonego  drgania  kciuka  w
dowolnym kierunku (3D) bez konieczności kalibracji przed rozpoczęciem pomiaru.

Pytanie 182
Pakiet 6
Dotyczy - Lampa Operacyjna – punkt 10. W związku ze zmianą załącznika nr 1 pakiet 06, prosimy o
informację czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne lampę z regulacją temperatury
barwowej światła w zakresie od 3800 K do 5600 K?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 183
Pakiet 6
Dotyczy - Lampa Zabiegowa LED – punkt 8. W związku ze zmianą załącznika nr 1 pakiet 06, prosimy
o informację czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne lampę z regulacją temperatury
barwowej światła w zakresie od 3800 K do 5600 K?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 184
Pakiet  6  :  Lampa operacyjna sufitowa,  lampy jezdne,  LAMPA OPERACYJNA ,  pkt.  10,  LAMPA
ZABIEGOWA LED,  pkt. 8 
Czy Zamawiający dopuści  lampę z  regulacją  temperatury barwowej  w zakresie  3800K -  4300K -
4800K?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 185
PAKIET NR 7 
Inkubator otwarty do naświetleń noworodków
PKT. 21 A – Czy z uwagi na często prowadzone resuscytacje noworodków oraz zgodnie z obecnymi
zaleceniami,  Zamawiający  oczekuje  wyposażenia  inkubatora  w  zegar  (CPR)  sygnalizujący  co  30
sekund czas na ocenę prowadzonej resuscytacji?

Odp.:  Zamawiający oczekuje wyposażenia inkubatora w zegar (CPR) sygnalizujący czas na ocenę
prowadzonej resuscytacji.

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



Pytanie 186
PAKIET NR 7 
Inkubator otwarty do naświetleń noworodków
PKT. 22 k) - Czy z uwagi na koszty eksploatacji, Zamawiający oczekuje zaoferowania lampy, której
żywotność diod wynosi min. 60000 godzin? 

Odp.:  Zamawiający informuje o zaistnieniu omyłki pisarskiej.  Zamawiający oczekuje zaoferowania
lampy, której żywotność diod wynosi min. 60000 godzin. Zamawiający dokonuje korekty w tym
zakresie w Załączniku nr 1 – Pakiet 07.

Pytanie 187
PAKIET NR 7 
Inkubator otwarty do naświetleń noworodków
PKT.  22  l)  -  Czy Zamawiający  oczekuje  zaoferowania  lampy z  chłodzeniem konwekcyjnym,  bez
użycia wbudowanych wentylatorów, których głośność nie przekracza 10 dB?

Odp.:  Zamawiający oczekuje zaoferowania lampy o głośności  max 10 dB.  Zamawiający koryguje
zapisy Załącznika nr 1 – Pakiet 07.

Pytanie 188
PAKIET NR 7 
Inkubator otwarty do naświetleń noworodków
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania lampy wyposażonej w oświetlenie ogólne światłem białym z
regulowanym zakresem? 

Odp.: Zamawiający oczekuje takiego rozwiązania.

Pytanie 189
PAKIET NR 7 
Stanowisko do resuscytacji noworodka z wyposażeniem
PKT. 19 A – Czy z uwagi na często prowadzone resuscytacje noworodków oraz zgodnie z obecnymi
zaleceniami,  Zamawiający  oczekuje  wyposażenia  inkubatora  w  zegar  (CPR)  sygnalizujący  co  30
sekund czas na ocenę prowadzonej resuscytacji?

Odp.:  Zamawiający oczekuje wyposażenia stanowiska w zegar (CPR) sygnalizujący czas na ocenę
prowadzonej resuscytacji.

Pytanie 190
PAKIET NR 17 
Inkubator z oksymetrem
PKT.  9  -  Czy Zamawiający dopuści  inkubator  który dostarczony zostanie  wraz  z  pełną  instrukcją
obsługi w języku polskim, bez dodatkowej funkcji prezentacji jej na ekranie inkubatora?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 191
PAKIET NR 17 
Inkubator z oksymetrem
PKT. 11 A) Czy Zamawiający z uwagi na specyfikę małych pacjentów oraz potrzebę zapewnienia im
specjalnych warunków zbliżonych do tych w łonie matki, oczekuje precyzyjnej regulacji nawilżania ze
skokiem co 1%?

Odp.: Zamawiający oczekuje precyzyjnej regulacji. Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 1 –
Pakiet 17.

Pytanie 192
PAKIET NR 17 
Inkubator z oksymetrem
PKT. 11 D) – Czy Zamawiający dopuści inkubator bez funkcji opisanej w tym punkcie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 193
PAKIET NR 17 
Inkubator do intensywnej opieki nad noworodkiem
PKT. 11 - Czy Zamawiający dopuści inkubator który dostarczony zostanie wraz z pełną instrukcją
obsługi w języku polskim, bez dodatkowej funkcji prezentacji jej na ekranie inkubatora?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 194
PAKIET NR 17 
Inkubator do intensywnej opieki nad noworodkiem
PKT. 10 – Nawilżanie  A) Czy Zamawiający z uwagi na specyfikę małych pacjentów oraz potrzebę
zapewnienia  im  specjalnych  warunków  zbliżonych  do  tych  w  łonie  matki,  oczekuje  precyzyjnej
regulacji nawilżania ze skokiem co 1%?

Odp.: Zamawiający oczekuje precyzyjnej regulacji. Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 1 –
Pakiet 17.

Pytanie 195
PAKIET NR 17 
Inkubator do intensywnej opieki nad noworodkiem
PKT. 12 M) Czy Zamawiający z uwagi na przeznaczenie – intensywna opieka – oczekuje dostępu do
inkubatora z wszystkich 4 stron?

Odp.: Zamawiający oczekuje dostepu z 4 stron.
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Pytanie 196
PAKIET NR 17 
Inkubator do intensywnej opieki nad noworodkiem
PKT. 16 j) - Czy z uwagi na koszty eksploatacji, Zamawiający oczekuje zaoferowania lampy, której
żywotność diod wynosi min. 60000 godzin?

Odp.:  Zamawiający informuje o zaistnieniu omyłki pisarskiej.  Zamawiający oczekuje zaoferowania
lampy, której żywotność diod wynosi min. 60000 godzin. Zamawiający dokonuje korekty w
tym zakresie w Załączniku nr 1 – Pakiet 17.

Pytanie 197
PAKIET NR 17 
Inkubator do intensywnej opieki nad noworodkiem
PKT.  22  l)  –  Czy  zgodnie  z  zapisem  pkt.  K)  „Chłodzenie  konwekcyjne”  Zamawiający  oczekuje
zaoferowania lampy z chłodzeniem konwekcyjnym bez użycia wbudowanych wentylatorów, których
głośność nie przekracza 10 dB?

Odp.:  Zamawiający potwierdza,  że  wymaga chłodzenia  bez  użycia  wbudowanych wentylatorów o
niskiej głośności nie przekraczającej 10 dB. Zamawiający dokonuje korekty w tym zakresie w
Załączniku nr 1 – Pakiet 17.

Pytanie 198
PAKIET NR 17 
Inkubator do intensywnej opieki nad noworodkiem
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania lampy wyposażonej w oświetlenie ogólne światłem białym z
regulowanym zakresem? 

Odp.: Zamawiający oczekuje takiego rozwiązania.
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