
Świętochłowice, 20.09.2018 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
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.: Zamawiający podtrzymuje odpowiedź z dnia 18.09.2018 r.

Pytanie 2
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.: Zamawiający podtrzymuje odpowiedź z dnia 18.09.2018 r.

Pytanie 3
Dotyczy  zmian  wprowadzonych  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  pakiecie  14  dokumentem  :
odp2_24_za_18 opublikowanym przez Zamawiającego w dniu 17.09.2018
W  związku  ze  zmianą  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  wprowadzoną  przez  Zamawiającego  na
podstawie pytania nr 90 opublikowanego  w dokumencie odp2_24_za_18 w którym to Wykonawca
stosując  nieprawdziwą  argumentację  ,  że  jakoby  elektrody  neutralne  wielorazowego  użytku  o
powierzchni 187cm2 nie mogą być stosowane dla pacjentów dorosłych a tylko elektrody o powierzchni
500 cm2są tymi właściwymi elektrodami wymusił na Zamawiającym korzystną tylko dla siebie zmianę
opisu  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  prosi  Zmawiającego  o  wykreślenie  z  opisu  przedmiotu
zamówienia punktu „38 i” który wymaga zaoferowania elektrod o powierzchni większej niż 500cm2
chociaż już w puncie „38 h” Zamawiający wymaga zaoferowania elektrod o powierzchni  równej lub
większej niż 187cm2 tym samym dopuszczając do zaoferowania także elektrody  na których tak bardzo
zależy Wykonawcy zadającemu pytanie nr 90. 
Pragniemy także dodać, że stosowane przez Wykonawcę zadającego pytanie nr 90 wprowadzanie w
błąd  Zamawiającego  poprzez  stosowanie  niczym nie  popartej  a  wręcz  fałszywej  argumentacji  jest
wysoce nieuczciwe i raczej rzadko stosowane przez innych uczestników rynku medycznego.
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Odp.:  W związku z powyższym Zamawiający dokonuje  korekty.  Wykreśla  się  zapis  punktu  38 i)
dotyczący elektrody neutralnej wielorazowej, silikonowej pow. min. 500 cm2 z 2 pasami mocującymi i
kablem  o  dł.  min  4,5  m  przy  jednoczesnym  utrzymaniu  zapisu  dotyczącego  elektrody  neutralnej
wielorazowej,  silikonowej  pow. min.  187 cm2 z 2 pasami  mocującymi  i  kablem o dł.  min 4,5 m.
Elektroda o powierzchni 500cm2 także mieści się w utrzymanym zapisie. 

Pytanie 4
Czy zamawiający w pakiecie nr 6 punkcie lampa operacyjna będzie wymagał aby czasza lampy  miała
kształt   koncentrycznych   okręgów   lub   sześciokąta   foremnego   z   otworem   w   środku  i
przystosowana  byłą do  montażu  i  współpracy  z  nawiewem  laminarnym  (czasza  nie  może  być
pełna, zamkniętej  konstrukcji)?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 5
Czy  zamawiający  w  pakiecie  nr  6  punkcie  lampa  operacyjna  będzie  wymagał  bardzo  wysokiej
bezcieniowość  lampy  operacyjnej, lampy  wyposażonej  w  system  redukcji  cieni  –układ  aktywny,
elektroniczny  realizowany  jako  automatyczny  sterowany  sensorami  zlokalizowanymi  na  czaszy,
automatycznie  rozpoznający  położenie  chirurga  (typu  AIM  Powerled  czy  iLED7  –nazwy  własne
produktów  nie  stanowią  wymogu  SIWZ  -  użyte  jedynie  do  zobrazowania  wymogu)  i  poprzez
zmianę  rozkładu  natężenia  światła  poszczególnych  punktów  LED  w  odniesieniu  do  pozycji
personelu,  minimalizują  powstawanie  cieni  w  polu  operacyjnym. Żaden  układ  optyczny  nie
będzie  traktowany  jako  rozwiązanie  alternatywne?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 6
Czy zamawiający w pakiecie nr 6 punkcie lampa operacyjna będzie wymagał przygotowania  lampy
do  wyposażenia  w  bezprzewodową  kamerę  HD  o  rozdzielczości  1080p.  Miejsce  instalacji
kamery  HD  -  w  centrum  głowicy  (oś  geometryczna  czaszy)?
 
Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 7
Czy zamawiający w pakiecie nr 6 punkcie lampa operacyjna będzie wymagał aby wielkość  plamy
świetlnej  była  zmienna  i regulowana poprzez  system  elektroniczno-elektromechaniczny sterowany
poprzez sterylizowany  uchwyt  w  osi  geometrycznej  czaszy  lub  z  panelu  kontrolnego  z  ekranem
dotykowym o przekątnej min  10” ±10%?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 8
Czy zamawiający w pakiecie  nr 6 punkcie lampa operacyjna będzie wymagał  aby wielkość plamy
świetlnej  była  utrzymywana  na  stałym  poziomie,  niezależnie  od  odległości  czaszy  od  pola
operacyjnego?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
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Pytanie 9
Czy zamawiający  w pakiecie  nr  6  punkcie  lampa  operacyjna  będzie  wymagał  aby diody były  o
kolorystyce  białej z  dopuszczeniem zastosowania diod  białych  o  tonach  ciepłym  i  zimnym?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 10
Czy zamawiający w pakiecie nr 6 będzie punkcie lampa operacyjna będzie wymagał aby parametr
wgłębności oświetlenia pola operacyjnego L1+L2  dla  głowicy  głównej  i  satelitarnej był  ≥190cm
+/-5cm mierzony w zakresie  doświetlenia  d10=20%,  oraz  109cm  przy  d10=60%?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 11
Czy zamawiający w pakiecie nr 6 punkcie lampa operacyjna będzie wymagał aby sterowanie lampą
oraz kamerą odbywało się za pomocą bezprzewodowego kolorowego panelu kontrolnego  z  ekranem
dotykowym o przekątnej min  10” ±10% komunikującego się z lampą za pomocą zabezpieczonego
połączenia wi-fi?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 12
Czy zamawiający w pakiecie nr 6 punkcie lampa zabiegowa LED będzie wymagał diod w kolorze
białym o jednakowej temperaturze barwowej?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 13
Czy zamawiający w pakiecie nr 6 punkcie lampa zabiegowa LED bedzie wymagał, aby oprawa czaszy
(gorna jej  czesc)  byla  wykonana ze  stopu aluminium,  a  ergonomiczny uchwyt  do pozycjonowania
lampy  byl  umiejscowiony  w  geometrycznym  srodku  dzielonej  czaszy,  co  zapewnia  maksymalna
trwalosc lampy a także ergonomiczne i sprawne pozycjonowanie jej?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 14
Czy zamawiający w pakiecie nr 6 punkcie lampa zabiegowa LED bedzie wymagał dwa uchwyty na
czaszy po jednym na kazda czesc czaszy (na kazda polowe) dzięki czemu można szybciej i precyzyjniej
ustawiac czasze w strefie brudnej?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 15
Czy zamawiający w pakiecie  nr 6  punkcie lampa zabiegowa LED bedzie wymagał  aby na czaszy
umiejscowiony  byl  panel  do  regulacji  natężenia  lampy,  wlaczania  i  wylaczania,  dzięki  czemu
użytkownik bedzie miał szybki dostep do w/w funkcji?
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Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 16
Czy zamawiający w pakiecie nr 6 punkcie lampa zabiegowa LED bedzie wymagał aby wglebnosc
oświetlenia czaszy L1+L2 75 cm, dzięki czemu bedzie można dokładniej doswietlic pole operacyjne?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 17
Czy zamawiający w pakiecie nr 6 punkcie lampa zabiegowa LED bedzie wymagał, aby byla możliwość
zmiany wielkości  pola w zakresie 17 -25 cm, dzięki  czemu użytkownik bedzie mogl odpowiednio
oswietlac roznej wielkości rany w w/w zakresie?
 
Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
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