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Świętochłowice, 20.04.2020 r. 

WYKONAWCY 

 

 

Dotyczy: postępowania na dostawę medycznego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku 
oraz materiałów medycznych, znak sprawy 11/ZA/20 

 

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

 

Pytanie 1 Pakiet 1 Pozycja 4  

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie do jakiego urzą-
dzenia mają pasować konektory. 
Odp. Zamawiający dopuszcza: 
Poz 1 - Mankiet NIBP DURA CUF wielorazowy jednotubowy o dł. 17-25cm 
Poz 2 - Mankiet NIBP DURA CUF wielorazowy jednotubowy o dł. 23-33cm 
Poz. 3 - Mankiet NIBP DURA CUF wielorazowy jednotubowy o dł. 38-50cm. 

Pytanie 2 Pakiet 1 Pozycja 4  

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy chodzi o 
komplet? Dwie sztuki ? Czy zamawiający wymaga 40 kompletów czy 40 sztuk  ( po 20 z rodzaju ) ? 
 Odp. Zamawiający wymaga 40 kompletów. 

Pytanie 3 Pakiet 12 Pozycja 1  

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jaki moduł znaj-
duje się w kardiomonitorze Mindray. 
 Odp.: MEC 2000. 

Pytanie 4 Pakiet 12 Pozycja 1  
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii ( Mas-
simo, Nellcor,Oximax ) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF. 

 Odp. Oximax  
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Pytanie 5 Pakiet 12 Pozycja 2  
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii ( Mas-
simo, Nellcor,Oximax ) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF. 

  Odp. Oximax  

Pytanie 6 Pakiet 12 Pozycja 3  
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii ( Mas-
simo, Nellcor,Oximax ) w jakiej ma działać adapter, numeru katalogowego lub numeru REF. 

 Odp. Zgodnie z SIWZ 

Pytanie 7 Pakiet 12 Pozycja 3  
Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra ? 

 Odp. Zamawiający dopuszcza 

Pytanie 8 Pakiet 12 Pozycja 9  
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie rodzaju wejścia 
do odprowadzeń ? 

  Odp. Zgodnie z SIWZ 

Pytanie 9 Pakiet 12 Pozycja 9  
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przewód ma 
pasować do pozycji numer 8 ? 

 Odp. Tak. 

Pytanie 10 Pakiet 13 Pozycja 1  
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogo-
wego lub numeru REF kabla głównego . 

 Odp. Zgodnie z SIWZ 

Pytanie 11 Pakiet 13 Pozycja 2  
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy cho-
dzi o adapter LNCS czy LNOP ? 

 Odp.: Złącze LNOP 

Pytanie 12  
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który 
nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ? 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie 13 Pakiet 12 Pozycja 4 i 6  
Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie 12, wydzieli pozycje  4 i 6 i 
utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyj-
nej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z po-
śród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 14 Pakiet 2 poz.9 
Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający oczekuje w ww. pozycji 60 opakowań elektrod, 
czy też 60 sztuk? 

Odp.: Zamawiający oczekuje 60 opakowań. 

Pytanie 15 Pakiet 2poz.9 
W przypadku, gdy Zamawiający oczekuje 60 pojedynczych elektrod, Zwracamy się z prośbą o dopusz-
czenie możliwości zaproponowania ceny za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 

Odp.: Zamawiający oczekuje 60 opakowań. 

Pytanie 16 Pakiet 2 poz.11 
Prosimy o wskazanie czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje elektrody mostkowej dla doro-
słych czy dla dzieci? 

Odp.: Dla dzieci. 

Pytanie 17 Pakiet 2 poz.23 
Czy Zamawiający oczekuje w wyżej wymienionej pozycji papieru w Skali BAO (210) czy też AAO 
(240)? 

Odp. Zamawiający oczekuje ww. pozycji w skali BAO. 

Pytanie 18 Pakiet 2 poz.23 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru 160 kartek w skła-
dance z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości 

Odp.: Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 19 Pakiet 2 poz.27 
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia: czy Zamawiający oczekuje papieru 
oryginalnego producenta Sony czy też dopuszcza papier kompatybilny? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny tylko przy spełnieniu wszystkich warunków 
SIWZ. 
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Pytanie 20 Pakiet 2 poz.30 
Czy papier w ww. pozycji ma być z nadrukiem, czy bez? 

Odp.: Bez nadruku. 

Pytanie 21 Pakiet 2 poz. 34 
Zwracamy się z prośbą o podanie zakończenia kabelka po stronie aparatu. Czy jest to gniazdo fi=4mm 
czy też fi=1,5mm.  

Odp.: TP DIN 42802 gniazdo fi=1,5mm. 

Pytanie 22 Pakiet 2 poz. 35 
Prosimy o podanie wymaganego zakończenia przewodu do elektrod grzybkowych z krokodylkiem: 
żeńskie czy męskie? 

Odp.: Zakończenie żeńskie. 

Pytanie 23 Pakiet 2 poz. 36 
W związku z opisem przedmiotu zamówienia chcielibyśmy zauważyć, iż wymagany wyrób posiada 
istotne parametry tożsame z parametrami wyrobu konkretnego producenta. Wymagane stabilizatory 
wskazują w sposób jednoznaczny na opis produktów oferowany jedynie przez firmę Zarys International 
Group sp. z o.o. sp.k. 
Stabilizator do mocowania przewodów EKG, sond, cewników, drenów, mocowanie za pomocą rzepy 
oraz dodatkowo w środkowej części posiadającego kleju hipoalergicznego, op. folia/papier, jałowy, 
rozmiar:- 7,5cm x 1,6cm , - 9,0cm x 3,0cm . , 15x4,5cm. to nic innego jak stabilizatory firmy ZARYS. 
W związku z powyższym zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji z pakietu. Powyższy asorty-
ment posiada tylko jedna firma. Wprowadzanie takiego opisu asortymentu ogranicza możliwość starto-
wania w przetargu. 
Opis przedmiotu zamówienia zawierający szczegółowe odzwierciedlenie katalogu załączonego powy-
żej ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż nie mając uzasadnienia meryto-
rycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozbawia pozostałych wykonaw-
ców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi SIWZ.  
Takie opisywanie wyrobów stanowi jawne naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy pzp zgodnie z którym 
przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję 
oraz art. 7 ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowa-
nie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 
traktowanie wykonawców. 
W związku z powyższym zwracamy się z prośba o dopuszczenie równoważnych stabilizatorów przed-
stawionych na początku pytania bądź też wydzielenie asortymentu z zadania. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. 

Pytanie 24 Pakiet 2 poz. 36  
Alternatywnie zwracamy się o dopuszczenie równoważnych stabilizatorów klejących o wymiarach 7cm 
x 4cm; 9cm x 3,5cm; 14cm x 4cm 
Odp.: Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. 
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Pytanie 25 Projekt umowy- §2 ust. 8 
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zama-
wiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczal-
nym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie 
opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej 
(sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem 
Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicz-
nych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji 
elektronicznej na stronie UZP). 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 26 Projekt umowy- §4 ust. 1 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklama-
cji z 48 godzin na 5-7 dni roboczych. 
Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następ-
nie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych pro-
cedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 2 
dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle 
przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 27 Projekt umowy- §5 ust. 1a,b,c 
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy do części nie-
zrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 5 ust. 1 a bi c projektu umowy za-
miast zwrotu „szacunkowej wartości umowy” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej czę-
ści umowy” 
Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do 
szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami 
umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Naj-
wyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana po-
winna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara 
umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnio-
nego wzbogacenia wierzyciela”. 
Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w spra-
wach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast 
przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się 
do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia 
społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na 
względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klau-
zulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, 
zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – 
gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polega-
jące na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez 
wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie 
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tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzboga-
cenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezreali-
zowanej na skutek odstąpienia części umowy. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 28 Projekt umowy- §8 ust.2. 3 
Prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby 
to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiają-
cego. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 29 
Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia przedmiotu umowy w ilościach maksymalnych, 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a Wykonawca zrzeka się roszczeń z ty-
tułu niedokonania przez Zamawiającego zakupu w ilościach maksymalnych, o ile zmniejszenie nie bę-
dzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.” 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 30 
Dotyczy wzoru umowy § 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: 
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki  
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wska-
zanego na fakturze.” 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 31 
Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z zawartej 
umowy, w tym wyłącza się możliwość: poręczenia za zobowiązania szpitala przez podmiot trzeci 
(wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela), tj. Wykonawca zobowiązuje do nie zawierania 
umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej 
umowy (w rozumieniu art. 876-887 Kc.), jak również Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania 
przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 921 ze znakiem 1 – art. 921 ze znakiem 5 Kc) 
w całości lub w części należnego na podstawie niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 32 
Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie po-
wiadamia o tym za pomocą faksu lub drogą mailową Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację doty-
czącą braków ilościowych i wad jakościowych w ciągu 5 dni roboczych, od otrzymania powiadomie-
nia.” 
UZASADNIENIE: 
Rozpatrzenie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też 
właściwe rozpatrzenie reklamacji ciągu 48 godzin jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia za-
pisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi zna-
miona świadczenia niemożliwego. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 33 
Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad i uzupeł-
nić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 2 dni roboczych od chwili uznania reklamacji za 
zasadną.” 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 34 
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1a 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„wysokości 1% wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku realizacji przez Wyko-
nawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową, rażącego zaniedbania oraz w 
sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,” 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 35 
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1b 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części umowy brutto gdy Zamawiający wypowie umowę 
ze skutkiem natychmiastowym,” 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 36 
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1c 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części umowy brutto gdy Zamawiający albo Wykonawca 
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,” 
Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 37 
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1d  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 1% oraz odpo-
wiednio z 20% na 5%? 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 38 
Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust. 4 
Zamawiający jest uprawniony do dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i 
asortymencie odpowiadających zamówieniu złożonemu u Wykonawcy, po wcześniejszym pisemnym 
wezwaniu do należytej realizacji umowy, a Wykonawca pokryję różnicę pomiędzy ceną z umowy a 
ceną zakupu.” 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 39 
Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem 
terminu odstąpienia, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.” 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 40 
Dotyczy pakietu nr 5, poz. 2 i 3 
Prosimy o możliwość zaoferowania, podobnie jak w roku ubiegłym, 4 szt. pętli wielorazowych plecio-
nych z osłonkami (oprawami) w komplecie, śr. pętli 35 mm, śr. osłonki 2,3 mm, dł. 230 cm i w 
związku z powyższym rezygnację z wymogu zaoferowania dodatkowo oddzielnych osłonek (opraw). 

Odp.: Zamawiający dopuszcza 

Pytanie 41 
Dotyczy pakietu nr 6, 7, 8 
Prosimy o dookreślenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów jednorazowego czy wielo-
razowego użytku. 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 42 
Dotyczy pakietu nr 5, poz. 14 
Prosimy o dopuszczenie, podobnie jak w roku ubiegłym, pętli o średnicach 35, 25 i 20 mm w komple-
cie z osłonkami (oprawami). 

Odp.: Zgodnie z SIWZ. 

Pytanie 43 Pakiet 1 Poz. 1, 2, 3 
Prosimy o dopuszczenie mankietów z drenem o długości 20 cm 

Odp. Zgodnie z SIWZ 

Pytanie 44 Pakiet 1 Poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 34-47 cm  

Odp. Zgodnie z SIWZ 

Pytanie 45 Pakiet 3 Poz. 4 
Prosimy o wydzielenie pozycji 4 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu 
większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. 

Odp. Zgodnie z SIWZ 

Pytanie 46 Pakiet 12 Poz. 1, 2. 
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli czujniki dla dorosłych? 

Odp. Dla dorosłych 

Pytanie 47 Pakiet 12 Poz. 1,2 
Prosimy o doprecyzowanie, czy chodzi czujniki w typu Oximax czy Masimo? 

Odp. Oximax 

Pytanie 48 Pakiet 12 Poz. 1,2 
Prosimy o podanie modelu monitora Mindray z jakim mają być kompatybilne czujniki 

Odp.: MEC 2000. 

Pytanie 49 Pakiet 12 Poz. 3, 4 
Prosimy o dopuszczenie adaptera o długości 2,5 m.  

Odp. Zamawiający dopuszcza 
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Pytanie 50 Pakiet 12 Poz. 3,4 
Prosimy o podanie modelu monitora Mindray z jakim ma być kompatybilny adapter. 

Odp. Czujniki podłączone są bezpośrednio do kardiomonitora i nie wymagają adaptera. 

Pytanie 51 Pakiet 12 Poz. 5,6 
Prosimy o dopuszczenie czujnika z kablem o długości 0,9 m 

Odp. Zamawiający dopuszcza 

Pytanie 52 Pakiet 12 Poz. 5,6 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje czujników dla dorosłych 

Odp. Dla dorosłych 

Pytanie 53 Pakiet 12 Poz. 7,9 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje kabla głównego, czy też kabla głównego z odpro-
wadzeniami? 

Odp. Zgodnie z SIWZ 

Pytanie 54 Pakiet 12 Poz. 8 
Prosimy o dopuszczenie odprowadzeń o długości 0,95 m. 

Odp. Zamawiający dopuszcza 

Pytanie 55 Pakiet 13 Poz. 3,4 
Prosimy o dopuszczenie odprowadzeń o długości 0,95 m. 

Odp. Zamawiający dopuszcza 

Pytanie 56 Pakiet 11 poz. 3 
Czy Zamawiający potrzebuje wtyk do znacznika ruchu w formie „ Jack”? 

Odp. Tak. Zamawiający potrzebuje wtyk do znacznika ruchu w formie „ Jack” 

Pytanie 57 Pakiet 13, poz. 2 
Czy adapter SpO2 ma być w technologii Masimo LNOP czy LNCS? 

Odp.: Złącze LNOP 

Pytanie 58 Pakiet nr 2 
Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 2, pozycję nr 2 oraz pozycję nr 3 do odrębnego pakietu 

Odp. Zamawiający nie przewiduje wydzielenia pozycji 2 i 3. Zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 59 
Czy ze względu na wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią 
korona wirusa COVID – 19 Zamawiający dopuści elektroniczne składanie ofert w niniejszym postępo-
waniu? 

Zamawiający nie dopuszcza elektronicznego składania ofert. Budynek Administracji Szpitala 
czyli Bud. D znajduje się w bezpiecznej strefie.  
 


