
Świętochłowice, 18.09.2018 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
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY POJEDYNCZEJ
Dotyczy pkt.7,8,9, 15, 16, 17
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf bez pomiaru FECG, DECG, MECG, SpO2 i
NiBP? W tym samym postępowaniu w pakiecie 11 Zamawiający kupuje kardiomonitory w związku z
czym powyższe funkcje w kardiotokografie wydają się zbyteczne.
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY POJEDYNCZEJ
Dotyczy pkt.21 Możliwość ustawienia bazowej Toco  „0” , „10”, „20”
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf o linii bazowej 20 jednostek?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY POJEDYNCZEJ
Dotyczy pkt.31 Baza danych zapisów KTG wraz z min. kalkulatorem ciąży, danymi pacjentki, ciąży,
badania KTG
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf bez bazy danych zapisów KTG a jedynie z
funkcją pamięci 8 ostatnich godzin zapisu? Oferowane kardiotokografy będą podłączone do systemu
nadzoru, który wyposażony jest w rozbudowaną bazę danych. 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY POJEDYNCZEJ
Dotyczy pkt.32 Pojedyncza, możliwa do zapamiętania sesja zapisu KTG o długości min. 24 godziny
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf w którym pamięć badań pozwala na zapisanie
ostatnich 8 godzin zapisu ktg?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 5
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY POJEDYNCZEJ
Dotyczy pkt.33 Wbudowana drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości z możliwością wydruku
zarówno na papierze papier gładkim jak i wstępnie zadrukowanym
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  kardiotokograf  w  którym  zapis  wydrukowany  może  być
jedynie na papierze zadrukowanym osiami?
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY POJEDYNCZEJ
Dotyczy  pkt.34  Wbudowana  automatyczna  komputerowa  kliniczna   analiza   przedporodowa
monitorowanych danych z wydrukiem raportu
Czy Zamawiający dopuści  do  przetargu kardiotokograf  bez  wbudowanej  analizy?  W rozbudowaną
analizę z możliwością wydruku raportów wyposażony będzie system nadzoru do którego podłączone
będą kardiotokografy? Ewentualnie w ilu aparatach zamawiający wymaga analizy?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY POJEDYNCZEJ
Dotyczy pkt.35 Analizowanie min. 14 parametrów zapisu KTG: m.in. STV, LTV, wyznaczanie linii
bazowej, oznaczanie obszarów wysokiej i niskiej zmienności
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  kardiotokograf  który  wyposażony  jest  w  analizę  zapisu
obejmującą  parametry:  STV,  LTV,  wyznaczanie  linii  podstawowej,  ilości  akceleracji,  deceleracji  i
ruchów  płodu?  W  bardziej  rozbudowaną  analizę  zapisów  wyposażony  będzie  system  nadzoru
położniczego.
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY POJEDYNCZEJ
Dotyczy pkt.36 Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej  min.  6,5” (przy możliwości  podłączenia
klawiatury  fizycznej)  lub  min.  12”  (przy  klawiaturze  dotykowej  wyświetlanej  na  ekranie),
umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej i graficznej.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf o przekątnej ekranu 6,5” z klawiaturą ekranową
i podglądem monitorowanych parametrów w formie cyfrowej? 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza..
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Pytanie 9
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY POJEDYNCZEJ
Dotyczy pkt.41 Aparat wyposażony w min. 1 port USB umożliwiający archiwizowanie zapamiętanych
badań na pamięć zewnętrzną.
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  kardiotokograf  bez  możliwości  rozbudowy  pamięci?
Funkcjonalność taka po podłączeniu aparatu do systemu jest zbyteczna.
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY POJEDYNCZEJ
Dotyczy pkt. 37 Możliwość obsługi ekranu dotykowego w rękawiczkach
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  oferowany  kardiotokograf  obsługiwany  był  wyłącznie  za  pomocą
ekranu dotykowego?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 11
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY POJEDYNCZEJ
Dotyczy pkt.42 Możliwość podłączenia fizycznej klawiatury lub klawiatura wyświetlana na ekranie
(dla wyświetlacza min. 12”)
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf o przekątnej ekranu 6,5” z klawiaturą ekranową
w układzie QWERTY?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY POJEDYNCZEJ
Dotyczy pkt. 44 Aparat wyposażony w akumulator umożliwiający jego działanie bez podłączenia do
sieci elektrycznej
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf bez akumulatora?
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ
Dotyczy pkt.7,8,9, 14, 15, 16
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf bez pomiaru FECG, DECG, MECG, SpO2 i
NiBP? W tym samym postępowaniu w pakiecie 11 Zamawiający kupuje kardiomonitory w związku z
czym powyższe funkcje w kardiotokografie wydają się zbyteczne.
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 14
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ
Dotyczy pkt.20 Możliwość ustawienia bazowej Toco  „0” , „10”, „20”
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf o linii bazowej 20 jednostek?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ
Dotyczy pkt.29 Baza danych zapisów KTG wraz z min. kalkulatorem ciąży, danymi pacjentki, ciąży,
badania KTG
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf bez bazy danych zapisów KTG a jedynie z
funkcją pamięci 8 ostatnich godzin zapisu? Oferowane kardiotokografy będą podłączone do systemu
nadzoru, który wyposażony jest w rozbudowaną bazę danych. 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ
Dotyczy pkt.30 Pojedyncza, możliwa do zapamiętania sesja zapisu KTG o długości min. 90 godzin
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf w którym pamięć badań pozwala na zapisanie
ostatnich 8 godzin zapisu ktg?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ
Dotyczy pkt.31 Wbudowana drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości z możliwością wydruku
zarówno na papierze papier gładkim jak i wstępnie zadrukowanym
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  kardiotokograf  w  którym  zapis  wydrukowany  może  być
jedynie na papierze zadrukowanym osiami?
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ
Dotyczy  pkt.33  Wbudowana  automatyczna  komputerowa  kliniczna   analiza   przedporodowa
monitorowanych danych z wydrukiem raportu
Czy Zamawiający dopuści  do  przetargu kardiotokograf  bez  wbudowanej  analizy?  W rozbudowaną
analizę z możliwością wydruku raportów wyposażony będzie system nadzoru do którego podłączone
będą kardiotokografy? Ewentualnie w ilu aparatach zamawiający wymaga analizy?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 19
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ
Dotyczy pkt.34 Analizowanie min. 14 parametrów zapisu KTG: m.in. STV, LTV, wyznaczanie linii
bazowej, oznaczanie obszarów wysokiej i niskiej zmienności
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  kardiotokograf  który  wyposażony  jest  w  analizę  zapisu
obejmującą  parametry:  STV,  LTV,  wyznaczanie  linii  podstawowej,  ilości  akceleracji,  deceleracji  i
ruchów  płodu?  W  bardziej  rozbudowaną  analizę  zapisów  wyposażony  będzie  system  nadzoru
położniczego.
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ
Dotyczy pkt.35 Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej  min.  6,5” (przy możliwości  podłączenia
klawiatury  fizycznej)  lub  min.  12”  (przy  klawiaturze  dotykowej  wyświetlanej  na  ekranie),
umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej i graficznej.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf o przekątnej ekranu 6,5” z klawiaturą ekranową
i podglądem monitorowanych parametrów w formie cyfrowej? 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ
Dotyczy pkt.40 Aparat wyposażony w min. 1 port USB umożliwiający archiwizowanie zapamiętanych
badań na pamięć zewnętrzną.
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  kardiotokograf  bez  możliwości  rozbudowy  pamięci?
Funkcjonalność taka po podłączeniu aparatu do systemu jest zbyteczna.
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ
Dotyczy pkt.41 Możliwość podłączenia fizycznej klawiatury lub klawiatura wyświetlana na ekranie
(dla wyświetlacza min. 12”)
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf o przekątnej ekranu 6,5” z klawiaturą ekranową
w układzie QWERTY?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ
Dotyczy pkt. 36 Możliwość obsługi ekranu dotykowego w rękawiczkach
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  oferowany  kardiotokograf  obsługiwany  był  wyłącznie  za  pomocą
ekranu dotykowego?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
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Pytanie 24
KARDIOTOKOGRAF DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ
Dotyczy pkt. 43 Aparat wyposażony w akumulator umożliwiający jego działanie bez podłączenia do
sieci elektrycznej
Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiotokograf bez akumulatora?
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25
TELEMETRIA DO KARDIOTOKOGRAFÓW
Dotyczy pkt.2 c) Modulacja: cyfrowa, FSK
Czy Zamawiający dopuści głowicę Cardio i Toco bez transmisji z modulacją FSK?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26
TELEMETRIA DO KARDIOTOKOGRAFÓW
Dotyczy pkt.5,2 c) Modulacja: cyfrowa, FSK
Czy Zamawiający dopuści głowicę Cardio i Toco bez transmisji z modulacją FSK?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27
TELEMETRIA DO KARDIOTOKOGRAFÓW
Dotyczy pkt.13 Transmisja cyfrowa z modulacja FSK
Czy Zamawiający dopuści telemetrię płodową bez modulacji FSK?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28
TELEMETRIA DO KARDIOTOKOGRAFÓW
Dotyczy pkt.15 Transmisja cyfrowa z modulacją FM
Czy Zamawiający dopuści telemetrię płodową bez modulacji FM?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29
CENTRALA  MONITORUJĄCA  KTG  Z  SYSTEMEM  OKOŁOPORODOWYM  I
OPROGRAMOWANIEM
Dotyczy  pkt.10  Graficzne  przedstawienie  w  analizie  min.:  zmienności  długo  i  krótkoterminowe,
podstawowa akcja serca płodu, akceleracje i deceleracje, ruchy płodu, utrata sygnału, skurcze macicy
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  system  w  którym  wyniki  analizy  przedstawione  są
tabelarycznie?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 30
CENTRALA  MONITORUJĄCA  KTG  Z  SYSTEMEM  OKOŁOPORODOWYM  I
OPROGRAMOWANIEM
Dotyczy pkt.12 Automatyczne tworzenie wykresów trendów min. dla wartości: STV, ruchów płodu,
podstawowej akcji serca płodu po wykonaniu kilku badań KTG tej samej pacjentce
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system bez możliwości tworzenia wykresów trendu?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31
CENTRALA  MONITORUJĄCA  KTG  Z  SYSTEMEM  OKOŁOPORODOWYM  I
OPROGRAMOWANIEM
Dotyczy pkt.23 Monitorowanie ciąży bliźniaczej z możliwością wyświetlania krzywych na jednym lub
dwóch wykresach 
Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  system  w  którym  przebieg  FHR  przy  ciąży  mnogiej
wyświetlany jest na jednym ekranie w różnych kolorach dla każdego płodu?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32
CENTRALA  MONITORUJĄCA  KTG  Z  SYSTEMEM  OKOŁOPORODOWYM  I
OPROGRAMOWANIEM
Czy  Zamawiający  wymaga  aby  oferowany  system  umożliwiał  podgląd  zapisów  min.  w  dyżurce
położnych na Trakcie Porodowym, dyżurce położnych w oddziale Patologii Ciąży oraz w przynajmniej
jednym gabinecie lekarskim?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 33
Lampa operacyjna sufitowa, lampy jezdne, LAMPA ZABIEGOWA LED, dotyczy punktu 7
Czy Zamawiający dopuści do przetargu lampę o natężeniu światła dla odległości 1m – 100 000lux?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34
INKUBATOR OTWARTY DO NAŚWIETLEŃ NOWORODKÓW
Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści promiennik podczerwieni z calrodowym źródlem mocy? Calrod w
przeciwieństwie do kwarcu nie stwarza zagrożenia spowodowanego osypywaniem się opiłków, które
mogą być niebezpieczne dla zdrowia noworodka. 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35
INKUBATOR OTWARTY DO NAŚWIETLEŃ NOWORODKÓW
Czy Zamawiający  zrezygnuje  z  zapisu  dotyczącego  kolumny mocującej  promiennik  wykonanej  w
sposób umożliwiający dostęp do noworodka i jego pielęgnacje od strony główki noworodka (od strony
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kolumny)?  Jest  to  zapis  nieposiadający  uzasadnienia  klinicznego,  charakterystyczny  dla  jednego
producenta
 
Odp.: Zamawiający wykreśla ww. zapis dotyczący kolumny.

Pytanie 36
INKUBATOR OTWARTY DO NAŚWIETLEŃ NOWORODKÓW
Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści promiennik nieodchylany, bez uchwytów, jednak zapewniający brak
nagrzewania personelu podczas opieki nad noworodkiem oraz umożliwiający wykonanie zdjęcia RTG?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37
INKUBATOR OTWARTY DO NAŚWIETLEŃ NOWORODKÓW
Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 64cm x 48cm?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38
INKUBATOR OTWARTY DO NAŚWIETLEŃ NOWORODKÓW
Pkt. 16e Otwarcie ściany zawsze wiąże się ze zmianą parametrów temperaturowo – wilgotnościowych
mikrośrodowiska  we  wnętrzu  kopuły.  Otwarcie  i  zamknięcie  ściany (ścian)  powinno  odbywać  się
możliwie  jak  najszybciej,  właśnie  po  to  aby zminimalizować utratę  parametrów wilgotnościowo –
termicznych przedziału  pacjenta.  Utrzymanie  stałych parametrów wilgotnościowo temperaturowych
leżą  u  podstaw tzw.  Develomental  Care,  a  te  stanowią  o  prawidłowym rozwoju  wcześniaka,  a  w
szczególności  jego mózgu i  całego układu nerwowego.  W związku z powyższym zwracamy się  z
prośbą, o rezygnację z wymogu ścianek wyposażonych w mechanizm wolnego opadania
 
Odp.: Zamawiający rezygnuje z ww. wymogu.

Pytanie 39
INKUBATOR OTWARTY DO NAŚWIETLEŃ NOWORODKÓW
Pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści głęboką szufladę o dużym udźwigu zamiast szafki?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40
INKUBATOR OTWARTY DO NAŚWIETLEŃ NOWORODKÓW
Pkt.  22b  Czy  Zamawiający  dopuści  lampę  do  fototerapii,  którą  można  ustawić  na  stojaku  obok
inkubatora lub położyć na kopule inkubatora?
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 41
INKUBATOR OTWARTY DO NAŚWIETLEŃ NOWORODKÓW
Pkt. 22e Czy Zamawiający dopuści promieniowanie w zakresie  450-465 nm. Efektywność rozkłady
bilirubiny w tym zakresie jest największa
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42
INKUBATOR OTWARTY DO NAŚWIETLEŃ NOWORODKÓW
Pkt. 22f prosimy o dopuszczenie, alternatywnie wprowadzenie zakresu wyboru natężenia naświetlenia
w odległości 35 cm : 
Wysokiego:        45 μw/cm²/nm;
Niskiego:           22 μw/cm²/nm,
Dopasowując terapię do potrzeb każdego pacjenta, gwarantując przy tym optymalną moc światła do
szybkiego rozkładu bilirubiny
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43
INKUBATOR OTWARTY DO NAŚWIETLEŃ NOWORODKÓW
Pkt. 22g Czy Zamawiający dopuści efektywne pole naświetlania 50cmx30cm przy odległości od źródła
światła 35cm?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44
INKUBATOR OTWARTY DO NAŚWIETLEŃ NOWORODKÓW
Pkt. 22 h Prosimy o wprowadzenie wymogu zaoferowania lampy do fototerapii o świetle niebieskim,
gdyż  zakresie  długości  fali  (450-465)  nm  (zakres  niebieski)  efektywność  rozkładu  bilirubiny  jest
największa. W związku z powyższym wnosimy  o usunięcie tego zapisu
 
Odp.: Zamawiający rezygnuje z zapisu zawartego w pkt 22 h).

Pytanie 45
INKUBATOR OTWARTY DO NAŚWIETLEŃ NOWORODKÓW
Pkt. 22i Czy Zamawiający dopuści lampę bez wbudowanego licznika aktualnego czasu naświetlania,
ale z licznikiem całkowitej ilości przepracowanych godzin?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46
STANOWISKO RESUSCYTACJI NOWORODKA Z WYPOSAŻENIEM
Pkt. 4c Czy Zamawiający dopuści promiennik podczerwieni z calrodowym źródlem mocy? Calrod w
przeciwieństwie do kwarcu nie stwarza zagrożenia spowodowanego osypywaniem się opiłków, które
mogą być niebezpieczne dla zdrowia noworodka.
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 47
STANOWISKO RESUSCYTACJI NOWORODKA Z WYPOSAŻENIEM
Czy Zamawiajacy  zrezygnuje  z  zapisu  dotyczącego  kolumny mocującej  promiennik  wykonanej  w
sposób umożliwiający dostęp do noworodka i jego pielęgnacje od strony główki noworodka (od strony
kolumny)?  Jest  to  zapis  nieposiadający  uzasadnienia  klinicznego,  charakterystyczny  dla  jednego
producenta.
 
Odp.: Zamawiający wykreśla ww. zapis dotyczący kolumny.

Pytanie 48
STANOWISKO RESUSCYTACJI NOWORODKA Z WYPOSAŻENIEM
Pkt. 4d Czy Zamawiający dopuści promiennik nieodchylany, bez uchwytów, jednak zapewniający brak
nagrzewania personelu podczas opieki nad noworodkiem oraz umożliwiający wykonanie zdjęcia RTG?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49
STANOWISKO RESUSCYTACJI NOWORODKA Z WYPOSAŻENIEM
Pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 64cm x 48cm?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50
STANOWISKO RESUSCYTACJI NOWORODKA Z WYPOSAŻENIEM
Pkt. 17 Otwarcie ściany zawsze wiąże się ze zmianą parametrów temperaturowo – wilgotnościowych
mikrośrodowiska  we  wnętrzu  kopuły.  Biorąc  to  pod  uwagę,  otwarcie  i  zamknięcie  ściany (ścian)
powinno odbywać się możliwie jak najszybciej, właśnie po to aby zminimalizować utratę parametrów
wilgotnościowo – termicznych przedziału pacjenta.  Utrzymanie stałych parametrów wilgotnościowo
temperaturowych  leżą  u  podstaw tzw.  Develomental  Care,  a  te  stanowią  o  prawidłowym rozwoju
wcześniaka, a w szczególności jego mózgu i całego układu nerwowego. Biorąc pod uwagę powyższe,
Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż nie ma on znaczenia klinicznego i w oczywisty sposób ogranicza
Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród wielu Wykonawców
 
Odp.: Zamawiający rezygnuje z ww. wymogu.

Pytanie 51
Pakiet 17 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt.  8  W  naszej  ocenie  wyświetlacz  powinien  przede  wszystkim  prezentować  parametry  pracy
urządzenia, bez potrzeby regulacji jego położenia, w sposób nieograniczający personelowi dostępu do
nastawiania i kontroli parametrów mikrośrodowiska we wnętrzu kopuły inkubatora oraz bez względu
na aktualną pozycję personelu przy inkubatorze (dzięki np. centralnemu usytuowaniu ekranu). Prosimy
o  usunięcie  tego  zapisu,  gdyż  nie  ma  on  znaczenia  klinicznego  i  w  oczywisty  sposób  ogranicza
Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród wielu Wykonawców. Alternatywnie prosimy
o  dopuszczenie  zewnętrznego  kolorowego  ekranu  dotykowego  LCD  bez  możliwości  regulacji
wysokości  oraz  kąta  odchylenia,  ale  zapewniającego  wyżej  opisaną  funkcjonalność  z  możliwością
obsługi ekranu z lewej i prawej strony inkubatora
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Odp.: Zamawiający dopuszcza zewnętrzny kolorowy ekran dotykowy LCD bez możliwości regulacji
wysokości oraz kąta odchylenia

Pytanie 52
Pakiet 17 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści inkubator bez tej funkcji?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53
Pakiet 17 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt. 10b Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie alternatywne możliwość odchylenia całej kopuły
bez używania narzędzi? 
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54
Pakiet 17 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt. 10d Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie alternatywne inkubator umożliwiający zdjęcie
całej pokrywy w celu mycia i dezynfekcji?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55
Pakiet 17 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt. 10e Czy Zamawiający dopuści inkubator posiadający 5 otworów pielęgnacyjnych?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56
Pakiet 17 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt.  10g  Pkt.  10g  Wszystkie  dostępne  na  rynku  inkubatory  zamknięte  oraz  hybrydowe  posiadają
podwójną  konstrukcję  ścian  bocznych.  Służy  to  ograniczeniu  utraty  ciepła  z  wnętrza  kopuły  na
zewnątrz  (poprzez  dyfuzję  termiczną),  a  przestrzeń  między ściankami  służy do  obiegu  powietrza,
tworzącego otulinę termiczną wokół przestrzeni pacjenta.
Wewnętrzne ścianki nie mogą stanowić zabezpieczenia pacjenta przed wypadnięciem, gdyż są częścią
całej ściany. Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż nie odzwierciedla on istotnych cech klinicznych
inkubatora  z  przeznaczeniem do  intensywnego  nadzoru  pacjenta  i  w  oczywisty  sposób  ogranicza
Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród wielu Wykonawców. 
 
Odp.: Zamawiający usuwa ww. zapis.
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Pytanie 57
Pakiet 17 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt.  11d Czy Zamawiający dopuści nawilżacz utrzymujący ustawiony poziom wilgotności,  którego
napełnienie następuje poprzez dolanie wody?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58
Pakiet 17 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt. 12c Czy Zamawiający dopuści układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach
temperatury 35-37,5°C?
Zakres  pomiaru  temperatury skóry (35÷37,0)°C jest  wystarczający z  punktu  widzenia  klinicznego,
dlatego  prosimy o  jego  korektę,  tak  by nie  ograniczać  Zamawiającemu wyboru  najkorzystniejszej
oferty spośród wielu Wykonawców
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59
Pakiet 17 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt.  13a  Przedstawione  w  SIWZ  zapisy  są  charakterystyczne  dla  rozwiązań  konstrukcyjnych
inkubatorów  oferowanych  przez  firmę  Dutchmed.  Prosimy  o  ich  wykreślenie  jako  niemających
żadnego  uzasadnienia  klinicznego,  a  jedynie  ograniczających  zasady  uczciwej  konkurencji  oraz
możliwość  złożenia  oferty  przez  innych  Wykonawców  reprezentujących  inne  rozwiązania
konstrukcyjne,  przy  spełnieniu  wymagań  związanych  z  dezynfekcją  i  czyszczeniem..  Ponadto,
pragniemy zwrócić uwagę, że istotnym ze względów użytkowych i klinicznych winno być możliwość
podłączania czujników pomiarowych od strony przedniej panelu sterującego. Dodatkowo konieczność
wyjmowania  głowicy do podłączenia  czujników pomiarowych  nakłada  na  użytkownika  dodatkowe
czynności w celu dezynfekcji. Prosimy o usunięcie w/w zapisów jako charakterystycznych dla jednego
producenta, nakładających na użytkownika dodatkowe, w naszej ocenie niepotrzebne czynności.  
 
Odp.: Zamawiający usuwa ww zapis.

Pytanie 60
Pakiet 17 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt. 13b Czy Zamawiający dopuści układ monitorowania, który nie podaje informacji o wykorzystaniu
mocy grzałki?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61
Pakiet 17 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt. 16a Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie wymaga korzystania z filtra wejściowego
powietrza pobieranego z otoczenia?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 62
Pakiet 17 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt. 16f Czy Zamawiający zaakceptuje zewnętrzny, niewbudowany pulsoksymetr?
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63
Pakiet 17 - Załącznik Nr 1 do SIWZ
Pkt. 16g Czy aplikacja czujników pomiarowych temperatury oraz wagi (w przypadku rozbudowy o
wagę)  powinna  odbywać  się  od  strony  frontowej  inkubatora,  tak  by  były  widoczne  w  trakcie
obserwacji dziecka i wykonywania zabiegów przy nim?  
 
Odp.: Aplikacja  czujników  powinna  odbywać  się  w  sposób  nie  utrudniający  obserwacji  ani

wykonywania zabiegów przy dziecku.

Pytanie 64
INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM
Pkt.  10  W  naszej  ocenie  wyświetlacz  powinien  przede  wszystkim  prezentować  parametry  pracy
urządzenia, bez potrzeby regulacji jego położenia, w sposób nie ograniczający personelowi dostępu do
nastawiania i kontroli parametrów mikrośrodowiska we wnętrzu kopuły inkubatora oraz bez względu
na aktualną pozycję personelu przy inkubatorze (dzięki np. centralnemu usytuowaniu ekranu).
Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż nie ma on znaczenia klinicznego i w oczywisty sposób ogranicza
Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty spośród wielu Wykonawców.
Alternatywnie  prosimy  o  dopuszczenie  zewnętrznego  kolorowego  ekranu  dotykowego  LCD  bez
możliwości  regulacji  wysokości  oraz  kąta  odchylenia,  ale  zapewniającego  wyżej  opisaną
funkcjonalność z możliwością obsługi ekranu z lewej i prawej strony inkubatora
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza zewnętrzny kolorowy ekran dotykowy LCD bez możliwości regulacji

wysokości oraz kąta odchylenia

Pytanie 65
INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM
Pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści inkubator bez tej funkcji?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66
INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM
Pkt. 12c Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie alternatywne inkubator umożliwiający zdjęcie
całej pokrywy w celu mycia i dezynfekcji?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 67
INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM
Pkt. 12e Czy Zamawiający dopuści inkubator posiadający 5 otworów pielęgnacyjnych?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68
INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM
Pkt.  12g Wszystkie  dostępne na  rynku  inkubatory zamknięte  oraz  hybrydowe posiadają  podwójną
konstrukcję ścian bocznych. Służy to ograniczeniu utraty ciepła z wnętrza kopuły na zewnątrz (poprzez
dyfuzję  termiczną),  a  przestrzeń  między ściankami  służy do obiegu powietrza,  tworzącego otulinę
termiczną wokół przestrzeni pacjenta.
Wewnętrzne ścianki nie mogą stanowić zabezpieczenia pacjenta przed wypadnięciem, gdyż są częścią
całej  ściany,  której  uchylność  ma  miejsce  wyłącznie  w  przypadku  jej  otwarcia  (przez  personel
medyczny). 
W  naszej  ocenie  opis  powyższy  jest  niekorzystny  dla  Zamawiającego,  gdyż  demontaż  ścianek
wewnętrznych  nie  ma  nic  wspólnego  z  bezpieczeństwem  pacjenta.  Demontowanie  ścianek
wewnętrznych dokonuje się wyłącznie w przypadku, kiedy w inkubatorze nie ma pacjenta, a czynność
tę  przeprowadza  się  w  celu  dezynfekcji  urządzenia.  Poza  tym  w  celu  prawidłowej  dezynfekcji,
demontowaniu powinny być poddane nie tylko ścianki wewnętrzne ale również wszystkie trzy, całe
ściany boczne, czego specyfikacja już nie uwzględnia. Możliwość zdjęcia ścian bocznych z inkubatora
wykorzystywane jest przy niektórych zabiegach przy pacjencie, jak również do kangurowania, kiedy
matka siedzi przy inkubatorze. Możliwość kangurowania leży u podstaw tzw. Develomental Care, a te
stanowią o prawidłowym rozwoju wcześniaka. 
Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż nie odzwierciedla on istotnych cech klinicznych inkubatora z
przeznaczeniem do intensywnego nadzoru pacjenta i w oczywisty sposób ogranicza Zamawiającemu
wybór najkorzystniejszej oferty spośród wielu Wykonawców. Alternatywnie, prosimy o wprowadzenie
zapisu precyzującego demontowalność nie tylko ścianek wewnętrznych stanowiących ściany boczne
inkubatora, ale i całych, wszystkich trzech ścian bocznych. 
 
Odp.: Zamawiający usuwa ww. zapis.

Pytanie 69
INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM
Pkt. 12i Czy kaseta RTG powinna mieć skalę niezbędną do prawidłowego pozycjonowania w celu
wykonania prześwietlenia?
 
Odp.: Zamawiający w ww punkcie wymaga szuflady dla kaset RTG.

Pytanie 70
INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM
Pkt.  10d Czy Zamawiający dopuści  nawilżacz utrzymujący ustawiony poziom wilgotności,  którego
napełnienie następuje poprzez dolanie wody?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie 71
INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM
Pkt. 11c Czy Zamawiający dopuści układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach
temperatury 35-37,5°C? Zakres pomiaru temperatury skóry (35÷37,0)°C jest wystarczający z punktu
widzenia klinicznego, dlatego prosimy o jego korektę, tak by nie ograniczać Zamawiającemu wyboru
najkorzystniejszej oferty spośród wielu Wykonawców
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72
INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM
Pkt. 12a Pragniemy zwrócić uwagę, że istotnym ze względów użytkowych i klinicznych winno być
możliwość  podłączania  czujników  pomiarowych  od  strony  przedniej  panelu  sterującego.  Ponadto
konieczność wyjmowania głowicy do podłączenia czujników pomiarowych nakłada na użytkownika
dodatkowe czynności w celu dezynfekcji. Prosimy o usunięcie w/w zapisów jako charakterystycznych
dla  jednego  producenta,  nakładających  na  użytkownika  dodatkowe,  w  naszej  ocenie  niepotrzebne
czynności.  Prosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż nie ma on znaczenia klinicznego i w oczywisty
sposób  ogranicza  Zamawiającemu  wybór  najkorzystniejszej  oferty  spośród  wielu  Wykonawców.
Alternatywnie  zmianę  zapisu,  w  sposób  zapewniający  użytkownikowi  możliwość  łatwej  aplikacji
czujników pomiarowych do urządzenia oraz ich dezynfekcji bez konieczności wykonywania zbędnych
czynności
 
Odp.: Zamawiający usuwa ww. zapis.

Pytanie 73
INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM
Pkt. 12c Funkcja trendów, a więc przeglądu istotnych klinicznie parametrów monitorowania pacjenta,
powinny zapewniać użytkownikowi wybór rozdzielczości przeglądu, tj. wyboru skali np. 2h, 12h, 24h,
czy większego zakresu. Taki wybór pozwala w zależności od potrzeb i szczegółowości wymaganego
zapisu, na wybór skali odpowiednio do potrzeb. 
Prosimy  zatem  o  doprecyzowanie  wymogu  polegającego  na  wprowadzeniu  zapisu  pozwalającego
użytkownikowi wybór skali czasowej odczytu bez utraty zapisanych danych
 
Odp.: Zamawiający doprecyzowuje zapis.

Pytanie 74
INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM
Pkt. 15g Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy w przyszłości o nowoczesne urządzenie
transportowe  pozwalające  na  pracę  inkubatora  przez  45  minut?   Alternatywnie  czy  Zamawiający
dopuści zaoferowanie powyższego urządzenia?
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie 75
INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM
Pkt. 15h Czy Zamawiający zaakceptuje zewnętrzny, niewbudowany pulsoksymetr?
 
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 76
INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM
Pkt. 16e Czy Zamawiający dopuści promieniowanie w zakresie  450-465 nm. Efektywność rozkłady
bilirubiny w tym zakresie jest największa
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77
INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM
Pkt. 16f Prosimy o dopuszczenie, alternatywnie wprowadzenie zakresu wyboru natężenia naświetlenia
w odległości 35 cm : 
Wysokiego:        45 μw/cm²/nm;
Niskiego:             22 μw/cm²/nm,
Dopasowując terapię do potrzeb każdego pacjenta, gwarantując przy tym optymalną moc światła do
szybkiego rozkładu bilirubiny
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78
INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM
Pkt. 16g Czy Zamawiający dopuści efektywne pole naświetlania 50cmx30cm przy odległości od źródła
światła 35cm?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79
INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD DOWORODKIEM
Pkt. 16h Czy Zamawiający dopuści lampę bez wbudowanego licznika aktualnego czasu naświetlania,
ale z licznikiem całkowitej ilości przepracowanych godzin?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
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