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Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  

ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski 
Tel. 75 782 01 04,   fax 75 782 44 32,    

e-mail sekretariat@pczlwowek.pl,  www.pczlwowek.pl 
 

Nr sprawy: PCZ-NZP-382/6/21 

Lwówek Śl. dn. 29.04.2021 r. 

 

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na.: „Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych” 

 

W nawiązaniu do pytań dotyczących treści swz, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp.  z o. o. w Lwówku Śląskim udziela 

następujących odpowiedzi:     

 

1. Zadanie nr 9 - Aparat Schulzego-Salpingograf. Prosimy o 8 tygodniowy termin dostawy od daty zawarcia umowy. 

Odpowiedź: W dziale IV SWZ Zamawiający pozostawia do wyboru Wykonawcy termin dostawy od 2 do 8 tygodni od daty 

zawarcia umowy. 

 

2. Zad. nr 13. Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 13 

- średnica zewnętrzna końcówki max. 5,7 mm 

- średnica zewnętrzna sondy max. 5,8 mm 

- zakres zginania końcówki min. góra 160^o , dół 130^o 

- długość całkowita max. 950 mm 

Pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

3. Zad. nr 4 – Aparat do znieczuleń z monitorem pacjenta - 1 szt. 

1) pkt.1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z jednym wbudowanym źródłem światła? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

2) pkt.6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania o masie poniżej 145 kg bez parowników i 

zamontowanego monitora hemodynamicznego? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

3) pkt.19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z rozwiązaniem równoważnym 

kompensującym wpływ świeżych gazów? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

4) pkt.21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z przeziernym pochłaniaczem na wapno o 

pojemności 1,5l? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

5) pkt.24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z rozwiązaniem równoważnym zastosowaniem 

bezawaryjnych czujników przepływu o dużej dokładności? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

6) pkt.26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z awaryjnym dozowaniem O2 z możliwością 

regulacji przepływu z obiegiem przez parownik i układ okrężny z możliwością użycia przy włączonym aparacie? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

7) pkt.43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z możliwością regulacji objętości oddechowej 

w trybie VCV w zakresie: 20 – 1500ml? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

8) pkt.44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z możliwością regulacji ciśnienia PEEP w 

zakresie: 3-30 cmH2O? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

9) pkt.61. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z możliwością prezentacji 3 krzywych 

dynamicznych oraz dowolnej wybranej pętli? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

10) pkt.67. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z możliwością wyboru prezentacji jednego 

rodzaju pętli? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

11) pkt.76. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z funkcją monitorowania niezaintubowanych 

pacjentów oddychających spontanicznie gdzie nie występuje przepływ świeżych gazów z respiratora anestetycznego. 

Parametry monitorowane min.: CO2 (wraz z kreśleniem krzywej CO2 na ekranie aparatu, częstość oddechów z CO2)? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

12) pkt.77.78. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulania z możliwością pomiaru: objętości oddechu 

Vte, MV; ciśnienia szczytowego, średniego, Plateau, PEEP, Cdyn., R oraz przecieku? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

13) pkt.88. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta o masie do 7 kg? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 
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14) pkt.133. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta bez wymienionych dodatkowych pomiarów: SI 

(wskaźnik wstrząsu), RPP (Rate Pressure Product)? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

15) pkt.137. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta z pomiarem SpO2 odpornym na zakłócenia 

wyposażonym we wskaźnik PI? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

16) pkt.143. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w 

strumieniu głównym z dłuższym czasem gotowości? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

4. Zad. nr 10 – Defibrylator modułowy ze stymulacją oraz torbami transportowymi - 3 szt. (od jednego producenta) 

1) pkt.2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z kolorowym ekranem LCD TFT o przekątnej 7 cali z 

podświetleniem LED, z możliwością ustawienia 10 poziomów kontrastu? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

2) pkt.7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością wyboru energii za pomocą wyboru energii 

na łyżkach do defibrylacji lub za pomocą przycisków na panelu przednim urządzenia? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

3) pkt.9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator posiadający klasę ochrony IP44? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

4) pkt.10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością wykonania pełnego codziennego autotestu 

bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie akumulatorowo-sieciowym oraz 

sieciowym oraz z możliwością wyłączenia testu i przeprowadzenia tylko przez użytkownika? Defibrylator umożliwia 

wybór przez użytkownika funkcjonalności urządzenia. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

5) pkt.13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością przeprowadzenia szkolenia bez 

wyświetlania symulowanych krzywych? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

6) pkt.16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator o budowie kompaktowej z możliwością rozbudowy o 

dodatkowe funkcje (SpO2/ NIBP, IBP, TEMP, EtCO2) w siedzibie Zamawiającego? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

7) pkt.23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania do pełnej pojemności do 4 godzin? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

8) pkt.32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w 21 poziomów energii defibrylacji? W 

trakcie resuscytacji/defibrylacji pacjenta stosowane są 2, max. 3 wartości energii, zgodnie z protokołem defibrylacji. 

Zamawiający przyznaje 0 pkt. w przypadku dostępnej ilości < 24 stopni. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

9) pkt.33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z łyżkami do defibrylacji wyposażone w przyciski do 

ustawiania energii, ładowania oraz wyładowania energii defibrylacji oraz na płycie czołowej aparatu? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

10) pkt.35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator ze wskaźnikiem jakości kontaktu na ekranie 

defibrylatora? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

11) pkt.37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością bezpiecznej zmiany energii po jej wyborze 

w czasie do 3 sekund? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

12) pkt.41. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania defibrylatora wyposażonego w trybie AED w aktualny protokół 

defibrylacji AED z 2015 roku z algorytmem do wykrywania arytmii do defibrylacji pacjentów pediatrycznych oraz 

dorosłych, bez wykrywania ruchów pacjenta? Algorytm ten można aktualizować w zależności od zmian ERC/AHA. 

Odpowiedź:  dopuszcza się.  

13) pkt.43. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania defibrylatora wyposażonego w odpowiedni czujnik do pomiaru 

głębokości i tempa uciśnięć, który informuje o poprawności wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

14) pkt.45. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością wydruku z szybkością: 12,5 mm/sek.;               

25 mm/sek.; 50 mm/sek.?  

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

15) pkt.59. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w informację o wybranej kategorii pacjenta 

w postaci opisu? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

16) pkt.66, 67. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w 1 torbę transportową na akcesoria? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

 

5. Zadania nr 3. Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści diatermie spełniającą normy 

zharmonizowane: DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2, DIN EN 60601-2-2, DIN EN 1041, DIN EN ISO 14971, zgodnie z 

dyrektywami CD 93/42/EEC, CD 2011/65/EU o równoważnych parametrach: 
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Lp. Opis 
Parametr 

wymagany 

Parametr 

oferowany-podać 

lub potwierdzić 

                                                                 DANE TECHNICZNE 

1.  Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną TAK  

2.  
Urządzenie umożliwiające rozbudowę o bipolarny system zamykania naczyń 

krwionośnych, bez zakupu dodatkowych modułów do diatermii. 
TAK  

3.  Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz.  TAK  

4.  Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/- 10% TAK  

5.  Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji  TAK  

6.  Zabezpieczenie przeciwporażeniowe   Klasa I CF TAK  

7.  
Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury 

kluczowych elementów 
TAK  

8.  Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. TAK  

9.  Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego.  TAK  

10.  Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” TAK  

11.  
Urządzenie z ekranem nachylonym pod kątem co umożliwia optymalną widoczność 

panelu sterowania 
TAK  

12.  Możliwość regulacji jasności ekranu TAK  

13.  Możliwość wgrania dowolnego ekranu startowego TAK  

14.  Komunikacja w języku polskim.  TAK  

15.  

System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej.  Stała kontrola aplikacji 

elektrody podczas trwania całego zabiegu.  Wyświetlacz poprawnego podłączenia 

elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla 

dorosłych i dzieci lub dla noworodków 

TAK  

16.  Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej  sygnalizowania alarmem, 

komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim. 
TAK  

17.  
System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie 

trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia. 
TAK  

18.  
Urządzenie wyposażone w 5 wyjść: 2 wyjścia monopolarnymi i 3 wyjścia 

bipolarne; z sytemem rozpoznawania narzędzi. 
TAK  

19.  

Możliwość zmiany dźwięków alarmowych w 5 poziomach, dżwięków przycisków 

w 5 poziomach i dzięków aktywacji w 5 poziomach, regulowanych niezależnie, bez 

możliwości całkowitego wyciszenia 

TAK  

20.  Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą.  TAK  

21.  Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy TAK  

22.  
Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody 

czynnej 
TAK  

23.  Funkacja autostartu w trybie bipolarnym TAK  

24.  

Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. 

Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na 

ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu 

TAK  

25.  Zmiana programów z poziomu menu głównego lub "ulubionych" TAK  

26.  
Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika 

nożnego 
TAK  

27.  
Urządzenie umożliwiające pracę z podwójnm włącznikiem nożnym z dodatkowym 

przyciskiem oraz z pojedyńczym włącznikiem nożnym z dodatkowym przyciskiem 
TAK  

28.  Urządzenie wyposażone w funkcję monitorującą ważność przeglądu okresowego – 

przypomnienie o przeglądzie w postaci komunikatu. 
TAK  

29.  Instrukcja w języku polskim TAK  

PARAMETRY  PRACY  URZĄDZENIA 

30.  Cięcie monopolarne z mocą  400W TAK  

31.  Minimum cztery rodzaje cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne do 

papillotomii, polipektomii 
TAK  

32.  Efekty trybów cięcia monopolarnego: Standard - 9 efektów, Mikro - 9 efektów, 

Suche - 9 efektów, Argon - 9 efektów, Resekcja - 5 efektów, Metraloop - 3 efekty, 

Laparoskopia - 9 efektów, Gastroloop 1 - 5 efektów, Gastroloop 2 - 5 efektów, 

Gastroloop 3 - 5 efektów, Gastoknife 1 - 5 efektów, Gastoknife 2 - 5 efektów, 

Gastoknife 3 - 5 efektów  

TAK  

33.  Koagulacja monopolarna kontaktowa z  mocą do  200W TAK  

34.  Minimum cztery rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja 

miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray) 
TAK  

35.  Efekty trybów koagulacji monopolarnej: Miękka - 3 efekty, Forsowna nietnąca - 0 

efektów, Forsowna mieszana - 3 efekty, Spray - 4 efekty 
TAK  
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36.  Koagulacja bipolarna z mocą min. 120W,  TAK  

37.  Minimum trzy rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne 

przeznaczone do zabiegów urologicznych i histeroskopowych 
TAK  

38.  Efekty trybów koagulacji bipolarnej: Resekcja bipolarna - 4 efekty, Waporyzacja - 

3 efekty, pozostałe tryby - automatyczny efekt 
TAK  

39.  Możliwość współpracy z instrumentami  przystosowanymi do systemu 

rozpoznawania narzędzi 
TAK  

40.  Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej TAK  

41.  Cięcie bipolarne z mocą min. 350 W TAK  

42.  Minimum dwa rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryb cięcia specjalistycznego do 

urologii i histeroskopii umożliwiający pracę w środowisku płynu 
TAK  

43.  Efekty trybów cięcia bipolarnego: resekcji bipolarnej (3 efekty), waporyzacja (3 

efekty) 
TAK  

WYPOSAŻENIE 

44.  Podwójny włącznik nożny z dodatkowym przyciskiem - 1szt, Pojedyńczy włącznik 

nożny z dodatkowym przyciskem - 1 szt 
TAK  

45.  Wózk wyposażonym w cztery kółka, z rączką, z półką na włącznik nożny oraz 

koszykiem na akcesoria 
TAK  

46.  Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem 

rozprowadzającym prąd równomiernie na całej  powierzchni elektrody, nie 

wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, 

powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, 

pakowane po 5szt.   - 100szt. w opakowaniu zbiorczym - 1 op  Tak bez niczego - 

przepakuje sie paczkę. zapłacą za 100 szt. 

TAK  

47.  Kabel elektrod neutralnych jednorazowych dł. 4,5 m – 1 szt. TAK  

48.  Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość 4,5m , złącze proste - 2 

szt 
TAK  

49.  Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i 

koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4 m, przystosowany do systemu 

rozpoznawania narzędzi. Przeznaczony do min. 200 cykli sterylizacji  - 1 szt. 

TAK  

50.  Elektroda monopolarna, wielorazowa do cięcia i koagulacji. Kompatybilna z 

uchwytem 4 mm:- szpatuła owalna, prosta, uchwyt 4 mm – 5  szt. 
TAK  

SERWIS I GWARANCJA 

51.  Okres gwarancji min. 24 miesiące TAK  

52.  Serwis na terenie Polski  TAK  

53.  Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań 

zmierzających do usunięcia  awarii do 48 godz., czas usunięcia zgłoszonych usterek 

i wykonania napraw max. 72 godz., czas wykonania napraw, w przypadku 

konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy max. 7 dni. 

TAK  

54.  W sytuacji gdy czas naprawy przekroczy 7 dni lub  nie można wykonać naprawy 

urządzenia na miejscu , Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o takich 

samych parametrach. 

TAK  

55.  Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – 

min. 10 lat 
TAK  

56.  Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego TAK  

57.  Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone 

certyfikatem lub innym dokumentem. 
TAK  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

6. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w rozdziale XI. Sposób składania ofert, pkt. 2 formatu PADES, .pdf, jako, że jest to 

ogólnie dopuszczony przez ustawodawcę format i  jest on stosowany we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego. Oczywiście, nie zmienia to w żaden sposób wymogu aby taki dokument został podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez upoważniona do tego osobę. Chodzi o to aby nie ograniczać się i nie wykluczać z 

postępowania, co byłoby wbrew zasadom i przepisom przyjętym przez ustawodawcę, do formatu XADES.  

Odpowiedź: nie dopuszcza się złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się 

złożenie oferty w formacie PDF utworzonym bezpośrednio z edytowalnego dokumentu opatrzonym kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

 

7. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający naprawdę żąda wykazu dostaw do wszystkich pakietów, nawet tych o wartości 

kilku tysięcy złotych, tak jak w zadaniu nr 9? Prosimy o odstąpienie od tej niepotrzebnej, jak nam się wydaje, biurokracji w 

zadaniu nr 9. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody, warunek pozostaje bez zmian. 

 

8. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 w punkcie nr 2 dopuści do zaoferowania bronchoskop intubacyjny o głębi ostrości 5-

50 mm? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 
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9. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 w punkcie nr 4 dopuści do zaoferowania bronchofiberoskop intubacyjny o średnicy 

zewnętrznej końcówki dystalnej 5,2 mm? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

10. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 w punkcie nr 6 dopuści do zaoferowania bronchofiberoskop intubacyjny o zakresie 

zginania końcówki: góra 140
o
, dół 140

o 
?

  

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

11. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 w punkcie nr 8 dopuści do zaoferowania bronchofiberoskop intubacyjny o długości 

całkowitej 93 cm? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

12. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 w punkcie nr 9 dopuści do zaoferowania bronchofiberoskop intubacyjny o średnicy 

kanału roboczego 2,3 mm? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

13. Czy Zamawiający w zadaniu nr 13 w punkcie nr 10 dopuści do zaoferowania LED-owe przenośne źródło światła, czas 

pracy 50 000 godzin, temperatura barwowa 5500 º K ? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

14. Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się 

(na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/elementów zużywalnych 

(eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że 

nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?  

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie 

akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą 

wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian. 

Odpowiedź: tak. 

 

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany w zapisach umowy: § 5 ust. 3. W przypadku awarii zamontowanego sprzętu w 

okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia interwencji serwisowej w postaci przybycia na miejsce do dwóch 

dni roboczych  od chwili otrzymania zgłoszenia.  § 5 ust. 4. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji do 3 dni roboczych, 

czas naprawy wydłuża się do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.  

§ 5 ust. 5. W sytuacji gdy czas naprawy przekroczy 10 dni lub nie można wykonać naprawy urządzenia na miejscu , 

Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o takich samych parametrach (jeżeli dotyczy). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany w zapisach umowy: § 2 ust.4. W przypadku niedotrzymania terminu 

przewidzianego w § 5 pkt. 3 Zamawiający naliczy kary w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia od momentu 

zgłoszenia. § 2 ust. 5. W przypadku niedotrzymania terminu przewidzianego w § 5 pkt. 4 Zamawiający naliczy kary w 

wysokości 500 zł za każde 24 godz. opóźnienia od daty zgłoszenia. 

Odpowiedź: zapisy zostają bez zmian. 

 

17. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za nieterminową naprawę w przypadku dostarczenia sprzętu 

zastępczego o podobnej funkcjonalności? (prosimy o zawarcie w/w zapisu w projekcie umowy) 

Odpowiedź: W § 5 wzoru umowy dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie: „W przypadku dostarczenia urządzenia 

zastępczego o takich samych parametrach, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za nieterminową naprawę. 

 

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia tj. bateria fotograficzna 

3V- która nie podlega ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem  

obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób nie-medyczny), dla 

których stawka VAT wynosi 23%? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

19. Zad. nr 7: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w toku postępowania PCZ-NZP-382/6/21 w zadania nr 7 

aparatu do terapii nerkozastępczej o wskazanych poniżej parametrach: 

Produkcja 2021 

Opcje zabiegów: SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF, TPE, HP 

Zintegrowane wskazówki dla trybu dializy albuminowej MARS  

Funkcja wykonania zabiegu CVVH z równoczesną PRE i POST dylucją  

Funkcja wykonania zabiegu CVVHDF PRE lub POST dylucją  

Aktywna opcja  antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHF, CVVHD, CVVHDF  

Zintegrowana pompa strzykawkowa wbudowana w aparat. 

Pompa krwi  
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Pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego 

Pompa i waga dializatu  

Pompa i waga substytutu 

Pompa i waga ściekowa  

Pamięć zdarzeń minimum 90 godzin  

Podgrzewacz krwi wracającej do pacjenta 

Graficzne monitorowanie ciśnień podczas zabiegu  (napływu, powrotu, filtra, płynu odprowadzanego, TMP) 

Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt)  

Pomiar ciśnień: napływu, filtra, powrotu, płynu odprowadzanego, spadku ciśnienia na filtrze oraz TMP  

Automatyczna identyfikacja założonego filtra  

Automatyczne ładowanie, wypełnianie i sprawdzanie zestawów. 

Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym. 

Czujnik przecieku krwi. 

Czujnik obecności powietrza we krwi wykrywający pęcherzyki o średnicy od 20 µl 

Archiwizacja zabiegu na zewnętrznym nośniku pamięci  

Kolorowy ekran dotykowy min 12" 

Podcas zabiegu widoczne wszystkie istotne dane - zlecenie, przepływy, ciśnienia. 

Możliwość stosowania u pacjentów z SEPSą filtrów heparynizowanych do CRRT eliminujących jednocześnie cytokiny 

i endotoksyny. 

Zestawy do terapii CRRT i TPE w pełni zintegrowane z filtrem i fabrycznie połączone z drenami. 

Uniwersalny zestaw (filtr z drenami) dla dorosłych umożliwiający wykonywanie wszystkich  rodzajów terapii CRRT. 

Dostępność zestawów o małej objętości krwi w filtrze i drenach (poniżej 60 ml) 

Podstawa aparatu wyposażona w 4 kółka z blokadą.  

Wsparcie równowagi płynowej trakcie zabiegu poprez detektor przecieku płynów wbydowany w tacę ociekową i 

ragujący na przeciek >50ml. 

Możliwość jednoczesnego poboru 30l płynów z 3 wag. 

Złącza RS232, USB oraz Ethernetowe do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi  

Akumulator zasilający zapewniajacy ciągłośc pracy we wszystkich trybach minimum 10'  

Zasilanie 230V~/50Hz  

Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu.  

Warto podkreślić, iż modyfikacja treści SWZ w postulowanym powyżej brzmieniu pozwoli Zamawiającemu spełnić wymogi 

poszanowania w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zasad wskazanych w ustawie PZP            

( w tym w szczególności art. 99), ale także przepisów ustaw o finansach publicznych (w zakresie racjonalnego wydatkowania 

środków publicznych). 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

20. Prosimy zamawiającego o udzielenie odpowiedzi do Zad. nr 13 – Bronchoskop intubacyjny - 1 szt, w pytaniach 

dotyczących punktów od 1 do 15. 

Czy dopuszczą Państwo bronchoskop jednorazowego użytku, sterylny ( 25 szt) w zestawie z 1 przenośnym monitorem o 

rozdzielczości 800 x 480 (przekątna ekranu TFT LCD 8,5”), monitor kompatybilny z trzema rodzajami giętkich endoskopów 

do wyboru : z kanałem roboczym o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm wersja Large; z 

możliwością odsysania poprzez kanał roboczy, nagrywania filmów 

Parametry endoskopów - 3 rozmiary do wyboru:  

- Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny ( 25 szt.) 

- Technologia video (kamera, źródło światła) 

- Pole widzenia 85 

- Głębia ostrości 6-50  mm (+/- 2 mm) 

- Oświetlenie LED 

- Długość części roboczej  600 mm 

- Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie  sekcją giętą części roboczej 

- Zakres  regulacji: do góry 180°/do dołu  180° (Slim i Regular), 180 do góry/ 160 do dołu (Large)  

- Kanał roboczy  o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm wersja Large 

- Możliwość odsysania poprzez kanał roboczy 

Parametry monitora Ambu aView – 1 szt: 

- Monitor LCD, kolorowy, dotykowy 

- Przekątna wyświetlacza  8,5 cali 

- Rozdzielczość wyświetlacza 800 x 480 pikseli 

- Czas pracy na akumulatorze min. 3 godziny, odliczanie pozostałego czasu na ekranie 

- Zasilanie sieciowe oraz z wewnętrznego akumulatora 
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- Złącze USB umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci. 

- Uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na statywie, stojaku (np. do kroplówek). 

- Możliwość nagrywania filmów i wykonywania zdjęć. 

W obliczu epidemii COVID 19 jest to najlepsze rozwiązanie, które nie wymaga sterylizacji. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

21. Dot. Zadania nr 4 – aparat do znieczulenia. 

1) Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści wagę aparatu 145 kg? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

2) Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści zasilanie awaryjne akumulatorowe na 90 minut w warunkach standardowych oraz 30 

minut w warunkach ekstremalnych? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

3) Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wyposażony w pneumatyczny mieszalnik świeżych gazów?  

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

4) Pkt 12 Czy Zamawiający dopuści aparat z precyzyjnymi przepływomierzami dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, z 

wyświetlaniem wartości przepływów na ekranie; zakres tlen: 0,1-15l/min;  powietrze: 0-15 l/ min.; N2O: 0-10l/min? 

     Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

5) Pkt 16 Czy Zamawiający dopuści obejście tlenowe w zakresie 25 l/min do 75 l/min.? 

      Odpowiedź: dopuszcza się. 

6) Pkt 20 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania bez podgrzewanego modułu pacjenta natomiast z podgrzewanymi 

czujnikami przepływu? Jest to bardziej nowoczesne rozwiązanie zapobiegające przegrzaniu mieszaniny oddechowej i 

pacjenta. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się.  

7) Pkt 21 Czy Zamawiający dopuści pochłaniacz CO2 o pojemności min. 1,37 l?  

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

8) Pkt 24 Czy Zamawiający dopuści inną technologię czujników przepływu niż Hot Wire polegającą pomiarze  zmienności 

ciśnienia i przepływu? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

9) Pkt 25 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy, który nie jest wykonany z metalu lub stopów metali? Oferowany 

układ umożliwia łatwy demontaż oraz czyszczenie i sterylizację. Wymagane  rozwiązanie jest starą technologią oferowaną 

obecnie tylko  przez tylko jednego producenta 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

10) Pkt 26 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez tej funkcji? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

11) Pkt 29 Czy Zamawiający dopuści tryb do współpracy z maszyną płuco-serce pod nazwą CardiacBypass? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

12) Pkt 30 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne tryb wentylacji PSVPro - wsparcie ciśnieniowe z trybem 

wentylacji rezerwowej w razie bezdechu? Wymagana funkcja zostaje zachowana. 

      Odpowiedź: dopuszcza się.  

13) Pkt 33 Czy Zamawiający dopuści respirator bez wentylacji określonej IMV? Oferowana wentylacja to VC wentylacja 

objętościowa z ustawioną maksymalną wartością ciśnienia. 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

14) Pkt 35, 36 Czy Zamawiający dopuści wentylację ciśnieniową PC z możliwością osiągnięcia objętości VT 5 ml?  

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

15) Pkt 37 Czy zamawiający dopuści ustawienie parametrów wentylacji na podstawie należnej wagi pacjenta? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

16) Pkt 40 Czy Zamawiający dopuści regulację PS w zakresie 5 do 40 cm H20? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

17) Pkt 41 Czy Zamawiający dopuści regulację stosunku wdechu do wydechu od 2:1 do 1:8? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

18) Pkt 43 Czy Zamawiający dopuści zakres objętości oddechowej dla wentylacji objętościowej, min. od 20 [ml] do 1500 

[ml]? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

19) Pkt 44 Czy Zamawiający dopuści zakres PEEP; wyłączony i od 4 do 30 cm H2O, ze skokową regulacją co 1 cmH2O? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

20) Pkt 55 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne: aparat pozwalający na wyłączenie alarmów MV, TV, CO2  

na czas  indukcji znieczulania podczas wentylacji ręcznej/spontanicznej ? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

21) Pkt 59 Czy Zamawiający dopuści ekran sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku, umożliwiającym 

dostosowanie położenia ekranu do potrzeb użytkownika, co jest rozwiązaniem nowoczesnym i praktycznym?  

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

22) Pkt 61 Czy zamawiający dopuści jednoczesną prezentację 3 krzywych na ekranie monitora z możliwością zmiany tych 

krzywych podczas znieczulenia  oraz  jednej pętli: pętli ciśnienie /objętość  , przepływ/ objętość lub ciśnienie /przepływ 

wyświetlanej równocześnie z pętlą referencyjną? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 
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23) Pkt 66 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez możliwości prezentacji krzywej objętości w drogach 

oddechowych, ale z pomiarami cyfrowymi tych wartości? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

24) Pkt 67 Czy zamawiający dopuści prezentacje jednej pętli: pętli ciśnienie /objętość  , przepływ/ objętość lub ciśnienie 

/przepływ wyświetlanej równocześnie z pętlą referencyjną? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

25) Pkt 71 Czy Zamawiający dopuści linie pomiarowe pomimo, że jest to element eksploatacyjny ? 

       Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

26) Pkt 75 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez tej funkcji? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

27) Pkt 76 Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?  

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

28) Pkt 78 Czy Zamawiający dopuści aparat bez tych pomiarów? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się.  

29) Pkt 79 Czy Zamawiający dopuści 3 gniazda  elektryczne umieszczone na tylnej ścianie aparatu? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

30) Pkt 88 Czy Zamawiający dopuści wagę monitora z akumulatorem 4,2 kg? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

31) Pkt 92 Czy Zamawiający dopuści 7 kolorów do wyboru? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

32) Pkt 94 Czy Zamawiający dopuści ekran dużych pól z wyświetlaniem wartości numerycznych oraz krzywych 

dynamicznych wszystkich parametrów? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

33) Pkt 95 Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności dostęp na ekranie monitora do kompletu dokumentacji: 

instrukcji obsługi wraz z dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz kompletnej listy akcesoriów i 

materiałów zużywalnych? Nawigacja po instrukcji przy użyciu hiperłączy ułatwiających przełączanie pomiędzy 

dokumentami i rozdziałami. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

34) Pkt 96 Czy Zamawiający dopuści przyciski ekranowe najważniejszych i najczęściej używanych funkcji znajdujące się w 

menu głównym, bez możliwości ich modyfikacji? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

35) Pkt 99 Czy Zamawiający dopuści obsługiwany przez ekran dotykowy lub pokrętło funkcyjne w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa pracy? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

36) Pkt 101 Czy Zamawiający dopuści akumulator wystarczający na 2 godziny pracy? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

37) Pkt 112 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji dwóch niezależnych okien trendu graficznego? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

38) Pkt 114 Czy Zamawiający dopuści zapis ciągły do 72 godzin? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

39) Pkt 115 Czy Zamawiający dopuści zapis ciąły krzywych EKG, SpO2, IBP i RESP? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

40) Pkt 116 Czy Zamawiający dopuści historię alarmów zawierającą 100 ostatnich alarmów? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

41) Pkt 117 Czy Zamawiający dopuści przegląd do 200 zdarzeń? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

42) Pkt 118 Czy Zamawiający uzna za spełnienie zapis zdarzenia w postaci wycinka z wyświetleniem 3 krzywych o czasie 

trwania 13,5 sekundy? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

43) Pkt 119 Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

44) Pkt 120 Czy Zamawiający dopuści zakres częstości akcji serca od 20 do 300 ud./min? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

45) Pkt 121 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

46) Pkt 122 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy ST od -9 do +9 mm? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

47) Pkt 123 Czy Zamawiający uzna za spełnienie możliwość ustawienia szerokości QRS: wąski (stosowany u pacjentów 

noworodkowych i pediatrycznych) oraz normalny? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

48) Pkt 124 Czy Zamawiający dopuści rozpoznawanie 16 zaburzeń? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

49) Pkt 125 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy częstości oddechów 4-120 odd./min? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

50) Pkt 126 Czy Zamawiający dopuści granicę alarmu bezdechu 20-60 s? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 
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51) Pkt 128 Czy Zamawiający dopuści pomiar automatyczny regulowany w zakresie 1 min – 2 godziny? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

52) Pkt 130 Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

53) Pkt 131 Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

54) Pkt 132 Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji pomiaru NIBP podczas pompowania mankietu? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

55) Pkt 133 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

56) Pkt 134 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy pulsu 30-250 ud./min? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

57) Pkt 135 Czy Zamawiający uzna za spełnienie możliwość wyboru odpowiedzi SPO2 między normalną, a szybką? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

58) Pkt 137 Czy Zamawiający dopuści prezentację wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

59) Pkt 138 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy od 10 do 45 ºC? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

60) Pkt 139 Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości wyświetlania różnicy temperatury? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

61) Pkt 140 Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

62) Pkt 141 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy od -40 do 320 mmHg? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

63) Pkt 143 Czy Zamawiający dopuści pomiar CO2 w strumieniu bocznym? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

64) Pkt 143 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru oddechu od 4 do 80 odd./min? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

65) Pkt 143 Czy Zamawiający dopuści czas gotowości do pracy wynoszący 1 minutę? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

66) Pkt 144 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

67) Pkt 145 Czy Zamawiający dopuści brak funkcji wyszukiwania danych pacjenta z poziomu monitora? 

Odpowiedź:  dopuszcza się. 

68) Pkt 146 Czy Zamawiający dopuści monitor bez tej funkcji? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

           

22. Zad. nr 4. Pkt. 150 oraz pkt. 151. Wnosimy o modyfikację zapisów tak, aby ich brzemiennie było tożsame z zapisami 

umowy (par. 5 ust. 3 i 4) – czas reakcji serwisu, naprawy  liczony jest w dni robocze.  

Odpowiedź: pkt. 150 otrzymuje brzmienie: „Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań 

zmierzających do usunięcia  awarii do 48 godz. w dni robocze, czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 72 

godz. w dni robocze, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z 

zagranicy max. 7 dni roboczych”.  

Pkt. 151 otrzymuje brzmienie: „W sytuacji gdy czas naprawy przekroczy 3 dni robocze lub  nie można wykonać naprawy 

urządzenia na miejscu , Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o takich samych parametrach”. 

 

23. Zad. nr 4 pkt. 150 oraz par. 5 ust. 5 umowy. Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny 

jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni 

roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest 

ukończenie naprawy wymagającej wymiany części w czasie 5 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający 

dopuści czas naprawy do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 10 dni 

roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE? 

Odpowiedź: w takich sytuacjach należy dostarczyć urządzenie zastępcze o takich samych parametrach 

 

24. Wzór umowy. Par. 2 ust. 4. W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku 

wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne 

zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach 

publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

25. Wzór umowy. Par. 2 ust. 5. W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku 

wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne 

zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach 

publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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26. Wzór umowy. Par. 2. Wnosimy o wprowadzenie limitu kar w wysokości 10%, co umożliwi wykonawcy właściwą ocenę 

ryzyka. Poza tym pragniemy zauważyć, że brak określenia limitu kar jest niezgodny z treścią art. 436 ust. 3 ustawy PZP. 

Odpowiedź: w § 2 wzoru umowy dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie: „W przypadkach, o których mowa w ust. 2, 4 i 5 

niniejszego paragrafu wprowadza się limit kar w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia. 

 

27. Wzór umowy.Par. 8. Proponujemy dodanie zapisu o sile wyższej : 

1) Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, 

spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo 

możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia 

epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa 

itp.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

2) Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły 

wyższej. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać 

zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając 

jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze 

zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych 

środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

28. Wzór umowy. Prosimy o wykreślenie kar umownych w § 2 ust 4 i 5 wzoru umowy dla zadania 12  - aparat KTG. Kary są 

bardzo wysokie, a sprzęt wymienionego zadania nie jest sprzętem ratującym życie. Poza tym prosimy o wzięcie pod uwagę 

obecnej sytuacji epidemiologicznej, która może wpłynąć na czas reakcji serwisu. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na 

wykreślenie zapisów, prosimy o zmniejszenie kar do poniższych:  

„4. W przypadku niedotrzymania terminu przewidzianego w § 5 pkt. 3 Zamawiający naliczy kary w wysokości 50 zł za każde 

12 godz. opóźnienia od momentu (godziny) zgłoszenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

5. W przypadku niedotrzymania terminu przewidzianego w § 5 pkt. 4 Zamawiający naliczy kary w wysokości 100 zł za każde 

24 godz. opóźnienia od daty zgłoszenia” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

  

29. Wzór umowy § 5 ust. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wysyłki sprzętu kurierem na koszt i ryzyko 

Wykonawcy w ramach gwarancji dla sprzętu z zadania 12 oraz innych sprzętów, które Zamawiający uzna za stosowne ze 

względu na ich wielkość i wagę.  

Odpowiedź: dopuszcza się przy spełnieniu wszystkich innych wymaganych warunków . 

 

30. Zad. nr 10. Opis przedmiotu zamówienia wskazuje na jednego producenta defibrylator Corpuls 3, w związku z czym 

zwracamy się prośbą o dopuszczenie  na zasadach równoważności defibrylator Lifepak 20e o następujących 

parametrach:Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym. Komunikacja z użytkownikiem w języku 

polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych).Zasilanie 

akumulatorowe: wbudowany akumulator litowo-jonowy. 

Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze: do  150 min. ciągłego monitorowania EKG lub 100 defibrylacji z 

maksymalną energią. 

Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności do 5 godzin. 

Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł. 

Temperatura pracy: od 5 do +40ºC.  

Funkcja codziennego auto testu, bez potrzeby włączania urządzenia i bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym 

jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu. Auto test wykonywany na zasilaniu 

akumulatorowym, akumulatorowo-sieciowym i sieciowym. Defibrylator wyposażony w moduł do pomiaru saturacji w 

technologii Masimo. 

Defibrylacja: 

Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. 

Defibrylacja ręczna i półautomatyczna. 

Możliwość wykonania kardiowersji. 

Energia defibrylacji w zakresie  2 -360 J 

Dostępnych 25 różnych poziomów energii defibrylacji. 

Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii  

1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J. 

Algorytm wykrywający ruch pacjenta w trybie półautomatycznym. 

Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu. 

Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dorosłych /pediatryczne. 

Czas ładowania do energii 360J: do 8 sekund. 

Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach: 

- pacjent dorosły zaintubowany 

- pacjent dorosły niezaintubowany 

- pacjent pediatryczny zaintubowany 

- pacjent pediatryczny niezaintubowany 
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Ekran kolorowy LCD o przekątnej  5,7''. 

Rejestracja: 

Możliwość wyświetlenia 2 krzywych dynamicznych jednocześnie. 

Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości 50 mm. 

Szybkość wydruku: 25 mm/sek. lub 50 mm/ sek. 

Monitorowanie EKG 

Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń. 

Wzmocnienie sygnału EKG na 8 poziomach. 

Zakres pomiaru częstości akcji serca . 20-300 /min. 

Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora. 

Stymulacja przezskórna 

Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym. 

Wyjściowe natężenie prądu,  w zakresie od 0 do 150 mA. 

Częstość stymulacji: od 50 do 150 impulsów na minutę. 

Wyposażenie 

Przewód EKG 3 odprowadzeniowy 

Przewód EKG 5 odprowadzeniowy ( dodatkowa opcja) 

Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane  

Przewód do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych 

 1 komplet elektrod jednorazowych do defibrylacji/stymulacji dla dorosłych 

 1 komplet elektrod jednorazowych do defibrylacji/stymulacji dla dzieci 

Czujnik saturacji wielorazowy (klips) dla dorosłych  

Czujnik saturacji wielorazowy (klips) dla dzieci 

Możliwość rozbudowy o moduł kapnografii w dowolnym momencie 

Możliwość rozbudowy o moduł do przesyłania danych technicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza  pod warunkiem spełnienia wymogów podanych w parametrach : 

-Ekran min. 8,4” TFT, kolorowy, z podświetleniem LED, min. 170x127 mm, z możliwością ustawienia kontrastów w                        

8 poziomach. 

-Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na jednym akumulatorze: 

- minimum 160 min.  ciągłego monitorowania EKG, 

-ponad 140 min. monitorowania EKG, SpO2, CO2 i pomiary NIBP co 15 min. 

-minimum 150 defibrylacji z maksymalną energią 

-ponad 150 min. monitorowania wraz ze stymulacją nieinwazyjną (100 mA i 100 ppm) 

-60 minut drukowania z prędkością 25mm/s (rejestrator 106 mm) 

-Aparat odporny na zalanie wodą -  min. klasa IP55 

-Automatyczne testy podczas włączenia i pracy defibrylatora. Możliwość wykonania testu ręcznie. Niedopuszczalne 

automatyczne testy bez udziału użytkownika,  zaprogramowane o wyznaczonej porze. 

-Budowa modułowa typu Plug&Play, umożliwiająca rozbudowę defibrylatora o dodatkowe moduły (SpO2/ SpMet/ SpCO/ PVI/ 

SpHb/ SpOC, NIBP, IBP, TEMP, EtCO2) w siedzibie Zamawiającego. 

 -Szybkość wydruku: 10 mm/sek; 25 mm/sek; 50 mm/ sek. 

-Wskaźnik na łyżce defibrylacji, prawidłowego kontaktu z ciałem pacjenta 

-Możliwość zmiany energii po załadowaniu energii defibrylacji, bez rozbrajania ładunku. 

 

31. Zad. nr 3 lp. 23. Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym czas aktywacji trybie monopolarnym nie jest 

ograniczany? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

32. Zad. nr 3 lp. 25. Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym zmiana programu odbywa się z menu głównego , 

poprzez wybór programów zapisanych w pliku "ulubione" lub zewnętrznego dysku dołączanego do każdego aparatu? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

33. Zad. nr 3 lp. 27. Czy Zamawiający dopuści aparat w którym nie ma możliwości aktywacji aparatu elektrochirurgicznego 

poprzez zdalny nadajnik bezprzewodowy? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

34. Zad. nr 3 lp. 32. Czy Zamawiający dopuści aparat w którym oprócz standardowych w granych 5 rodzajów/trybów cięcia z 

dziewięcioma efektami są w budowane cięcia specjalistyczne: resekcja, MetraLOOP, cięcia gastro z min. 5 efektami? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

35. Zad. nr 3 lp. 35. Czy Zamawiający dopuści aparat w którym jest w budowanych 10 różnych trybów koagulacji kontaktowej 

z maks. 4 efektami pracy? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

36. Zad. nr 3 lp. 38. Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym wszystkie tryby koagulacji bipolarnej mają fabrycznie 

ustawiony efekt , który automatycznie podaje określoną moc w zależności od oporu tkanki? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 
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37. Zad. nr 3 lp. 43. Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym w trybie Resekcji bipolarnej są 3 efekty pracy, w 

pozostałych trybach cięcia bipolarnego ustawienia fabryczne? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

38. Zad. nr 3 lp. 44. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z Podwójnym włącznikiem nożnym z dodatkowym przyciskiem - 

1szt, Pojedyńczym włącznikiem nożnym z dodatkowym przyciskiem - 1 szt.? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

39. Zad. nr 3 lp. 45. Czy zamawiający dopuści wózek wyposażony w cztery kółka w tym dwa z blokadą, z rączką, z półką na 

włącznik nożny oraz koszykiem na akcesoria? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

40. Zad. 3 lp. 47. Czy Zamawiający dopuści długość 4,5 m, reszta parametrów bez zmian? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

41. Zad. 3 lp. 48. Czy Zamawiający dopuści długość 4,5 m, reszta parametrów bez zmian? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

42. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Konstrukcja i konfiguracja, pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści do przetargu 

wysokiej klasy aparat wyposażony w 2 274 432 procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania?  

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

43. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Konstrukcja i konfiguracja, pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu 

wysokiej klasy aparat umożliwiający wyświetlania obrazu skanu diagnostycznego na minimum 70-ciu procent powierzchni 

monitora? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

44. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Konstrukcja i konfiguracja, pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu 

wysokiej klasy aparat z 3 aktywnymi gniazdami do przyłączenia głowic obrazowych oraz bez dedykowanego gniazda dla 

głowicy „ślepej”? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

45. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Konstrukcja i konfiguracja, pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu 

wysokiej klasy aparat z dotykowym ekranem LCD o przekątnej 10,1”? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

46. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Konstrukcja i konfiguracja, pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści do przetargu 

wysokiej klasy aparat wyposażony w panel sterowania mający możliwość obrotu w zakresie +/- 20°? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

47. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Konstrukcja i konfiguracja, pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu 

wysokiej klasy aparat z możliwością zapisu w pamięci dynamicznej (cineloop) dla PW Doppler, CW Doppler oraz trybu M-

mode 10 sekund pętli filmowej? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

48. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Konstrukcja i konfiguracja, pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu 

wysokiej klasy aparat z zakresem dynamiki systemu 290 dB? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

49. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Konstrukcja i konfiguracja, pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści do przetargu 

wysokiej klasy aparat bez nagrywarki DVD-R/RW lub DVD+R/RW? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

50. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Obrazowanie i prezentacja obrazu, pkt. 22. Czy Zamawiający dopuści do 

przetargu wysokiej klasy aparat z funkcją dopplera pulsacyjnego (PWD), o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach od -

7,97 m/s do 0 oraz od 0 do +7,97 m/s (przy zerowym kącie bramki)? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

51. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Obrazowanie i prezentacja obrazu, pkt. 24. Czy Zamawiający dopuści do 

przetargu wysokiej klasy aparat z funkcją dopplera fali ciągłej, o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach od -21,8 m/s do 

0 oraz od 0 do +21,8 m/s (przy zerowym kącie bramki)? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

52. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Funkcje użytkowe, pkt. 33. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej 

klasy aparat z regulacją krzywej LGC (kompensacja wzmocnienia sygnału obszarów bocznych w głowicach sektorowych do 

badań serca) za pomocą ekranu dotykowego bez równoczesnego wyświetlania obrazu na ekranie dotykowym? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 
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53. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Funkcje użytkowe, pkt. 35. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej 

klasy aparat z funkcją automatycznej optymalizacji obrazu 2D uruchamianą przy pomocy jednego przycisku? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

54. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Głowice ultradźwiękowe, pkt. 46. Czy Zamawiający dopuści do przetargu 

wysokiej klasy aparat z głowicą convex, szerokopasmową, spełniającą wszystkie wymienione parametry techniczne, lecz o 

zakresie częstotliwości emitowanych 1.0 – 5.0 MHz?  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

55. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty,  
pkt. 48. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z możliwością rozbudowy o głowicę liniową, 

szerokopasmową, spełniającą wszystkie wymienione parametry techniczne, lecz ze 192 elementami akustycznymi? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

56. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty,  
pkt. 50. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości rozbudowy o wymienioną głowicę? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

57. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty,  
pkt. 51. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości rozbudowy o elastografię 

odkształceniowa (Strain)? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

58. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty,  
pkt. 52. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości rozbudowy o obrazowanie 

panoramiczne 2D dla głowic liniowych i konweksowych (do badań przezbrzusznych)? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

59. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty,  
pkt. 54. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości rozbudowy o oprogramowanie do prób 

wysiłkowych Stress Echo? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

60. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty,  
pkt. 57. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości rozbudowy o funkcję wgrywania do 

aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, mammografii celem dokonywania porównań z aktualnie 

wyświetlanymi obrazami badania USG?  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

61. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty,  
pkt. 59. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez możliwości rozbudowy o platformę komunikacyjną 

do zastosowań niediagnostycznych wbudowaną bezpośrednio w ultrasonograf, która umożliwia operatorowi aparatu współpracę 

z personelem wsparcia technicznego bezpośrednio z poziomu ultrasonografu? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

62. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Inne, pkt. 60. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z 

głowicami niekompatybilnymi z aparatem usg Affiniti 30 marki PHILIPS? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

63. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy – Inne, pkt. 63. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat bez 

możliwości podłączenia do zdalnego serwisu online producenta? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

Opis techniczno-jakościowy  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony dodatkowo, oprócz podanych głowic liniowej, 

convex i kardiologicznej, w głowicę endovaginalną z zakresem częstotliwości 2,0 - 10,0 MHz, kątem skanowania 200°, 

promieniem skanu 10mm? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

64. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy. Czy Zamawiający będzie wymagał terminu dostawy do 7 dni od daty obustronnie 

podpisanej umowy? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

65. Zad. Nr 5. Opis techniczno-jakościowy. Czy Zamawiający będzie wymagał wysokiej klasy aparatu z możliwością 

ustawienia 3 niezależnych kursorów w dowolnym położeniu i kierunku na obrazie B-mode w celu uzyskania jednoczesnych 

trzech zapisów M-mode w czasie rzeczywistym, jak i retrospektywnie z pamięci Cine? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 
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66. Dotyczy zał. nr 3 do SWZ - wzór umowy, § 5, ustęp 3: W związku z tym, że wszystkie naprawy muszą odbywać się z 

użyciem specjalistycznego sprzętu i w siedzibie serwisu wnosimy o zmianę zapisu na następujący: „3. W przypadku awarii 

zamontowanego sprzętu w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia interwencji serwisowej w postaci 

przybycia na miejsce lub  organizacji transportu do siedziby serwisu do 48 godz. w dni robocze od chwili otrzymania 

zgłoszenia”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

67. Dotyczy zał. nr 3 do SWZ - wzór umowy, § 5, ustęp 4: Ze względu na specyfikę technologii naprawy specjalistycznego 

sprzętu medycznego (np. niezbędny czas schnięcia klejów) i konieczność przeprowadzenia specjalistycznych testów przy 

pomocy dedykowanych urządzeń diagnostycznych, oraz procesy logistyczne  prosimy o wydłużenie czasu usunięcia awarii do  5 

dni roboczych, liczonych od dnia dotarcia sprzętu do serwisu, a w przypadku konieczności naprawy po za granicami kraju, lub 

konieczności sprowadzenia części z zagranicy, do 15 dni roboczych? W przypadku naprawy powyżej 7 dni roboczych 

Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze na czas. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

68. Dotyczy zał. nr 3 do SWZ - wzór umowy, § 2, ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary 

umownej do 100,00 zł za każde 12 godzin opóźnienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

69. Dotyczy zał. nr 3 do SWZ - wzór umowy, § 2, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary 

umownej do 250,00 zł za każde 24 godzin opóźnienia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

70. Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ (Zestawienie parametrów i wymaganych warunków), zadanie nr 13, punkt 14: Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu punktu 14 na zapis następującej treści: „Czas reakcji na zgłoszenie awarii – 

maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia  awarii do 48 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych 

usterek i wykonania napraw max. do 5 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części 

zamiennych lub podzespołów z zagranicy max. do 15 dni.”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

71. Dotyczy zapisów SWZ, pakiet 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu / asortymentu (np. baterie, 

ładowarka i adaptery), który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych? 

Odpowiedź: tak, dopuszcza się. 

 

72. Zadanie nr 8 – Ssak elektryczny jezdny – szt. 1: 

– pkt. 2 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny z podciśnieniem max 93 kPa? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

– pkt. 3 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny bez możliwości ustawiania 

wydajności ssaka za pomocą przycisków dotykowych na pulpicie ssaka? Oferowany ssak pracuje w pełnym zakresie 

podciśnienia ustawianym płynnie i precyzyjnie regulatorem podciśnienia z wydajnością w zakresie 0-50 l/min. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

– pkt. 5 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny z możliwością precyzyjnego 

ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora iglicowego? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

– pkt. 7 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny, wyposażony w membranową, 

bezolejową pompę próżniową, nie wymagającą konserwacji, bezobsługową i z długą 5 letnią gwarancją? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

– pkt. 8 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny z trwałą obudową z tworzywa, 

odpornego na środki dezynfekcyjne, z niezawodnym, podświetlanym włącznikiem wciskanym ? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

– pkt. 11 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny na wózku jezdnym kolumnowym, 

wykonanym ze stopów niekorodujących, na czterech kołach (dwa z blokadami) oraz z szyną na zbiorniki i inne akcesoria ? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

– pkt. 12 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny, z włącznikiem / wyłącznikiem 

nożnym i możliwością zamocowania go na wózku jezdnym? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

– pkt. 13 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny wyposażony w zbiornik 2 litrowy z 

poliwęglanu wielorazowy, skalowany co 100ml do wkładów jednorazowych z uchwytem naszynowym?  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

– pkt. 14 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny wyposażony we wkłady 

jednorazowe 2-litrowe? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

– pkt. 16 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny jezdny o wadze  21kg (razem z wózkiem)?  

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

72. Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu zamiast wyrobów medycznych 

określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, oferty równoważnej o poniższych parametrach. Takie 



Strona 15 z 16 

dopuszczenie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić 

dostawcę z lepszym jakościowo towarem po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie 

środków publicznych. Dodatkowo ewentualne zmiany lub dopuszczenie w opisie przedmiotu zamówienia innych parametrów, 

jest zasadne również ze względów prawnych, ekonomicznych i medycznych i nie powoduje obniżenia niezbędnego 

Zamawiającemu standardu, jakości lub jest neutralna w tym zakresie. 

Zadanie nr 14 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WYMAGANYCH WARUNKÓW 

  Parametry ogólne 

1. Dermatom elektryczny  do operacyjnego wycinania płatów skóry do przeszczepów. Grubość wyciętej skóry,                                                                                                                                                                         

regulowana dźwignią może wynosić od 0 do 0.76 mm, ze skokiem co 0.05 mm 

 Szerokość płatów skóry do przeszczepu w zakresie 2.5, 5.1, 7.6 i 10.2 cm 

 Szybkość cięcia: 4500-5500 cykli/min 

 Waga 950 g 

 Wyrób medyczny klasa IIb 

 Doposażenie do dermatomu parametry ogólne: 

2. Ostrza do dermatomu ,sterylne 10 szt. dostawa z urządzeniem 

Wyrób medyczny klasa IIb 

3. Siatkownica z funkcją cięcia na głębokość nacinania od 0,02 do 0, 043mm 

Waga: 5,1 kg) 

(w tym waga rękojeści –0,4 kg) 

Długość: 25,1 cm 

Szerokość: 11,4 cm 

Długość rękojeści z mechanizmem zapadkowym: 22,2 cm 

Szerokość rękojeści z mechanizmem zapadkowym: 3,2 cm 

Materiały: stal nierdzewna i aluminium 

Wyrób medyczny klasa IIb 

4. Elektrycznego Dermatomu Zimmer  

Zasilacz  

Parametry fizyczne:  

Ciężar: 1.18 kg  

Wymiary: długość  23.2 cm  

Wysokoś: 13.8 cm  

głębokość :17.0 cm  

zakres temperatur pracy: 10-40°C  

Wibracja i zabezpieczenie przed porażeniem : Norma handlowa  Parametry elektryczne:  

Zasilanie - prąd zmienny (AC):  100-240V  

150 VA, 50/60 Hz jednofazowy  

Moc wyjściowa: 14.5 V DC, 4,3A max.  

Klasa (kategoria) bezpieczeństwa Klasa 1  

Stopień zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym: 

 Typu BF 

Wyrób medyczny klasa IIb 

5. Kontener  dedykowany do sterylizacji dermatomu 

. Wyrób medyczny klasa IIb 

6. Płytka powiększająca płat skóry 1,5:1 sterylna, 20 szt. dostawa z urządzeniem.   Wyrób medyczny klasa IIb 

7. Płytka powiększająca płat skóry 3:1 sterylna, 20 szt. dostawa z urządzeniem. Wyrób medyczny klasa IIb 

8. Koszty związane z transportem, instalacją oraz przeszkoleniem personelu  pokrywa Wykonawca. 

9. Okres gwarancji min. 24 miesiące 

10. Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia  awarii do 48 

godz., czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 72 godz., czas wykonania napraw, w przypadku 

konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy max. 7 dni 

11. W sytuacji gdy czas naprawy przekroczy 7 dni Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze o takich samych 

parametrach. 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

73. Zad. nr 12. Pytanie dotyczy pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru 50- 240 BPM? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

74. Zad. nr 12. Pytanie dotyczy pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści Częstotliwość pracy przetwornika ultradźwiękowego –                

2 MHz ? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 
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75. Zad. nr 12. Pytanie dotyczy pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści Zakres pomiaru głowicy TOCO 0÷100 jednostek 

względnych, błąd nieliniowości ≤ 10 [%] ? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

76. Zad. nr 12. Pytanie dotyczy pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści Głowice wodoszczelne w standardzie: Toco IPX8, Cardio 

IPX8?  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

77. Zad. nr 12. Pytanie dotyczy pkt. 12 i 13. Czy Zamawiający dopuści Ustawianie linii odniesienia (bazowej) TOCO  na 

wartości 5%, 10%, 15%, 20% bez ustawiania poziomu czułości pomiaru TOCO? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

78. Zad. nr 12. Pytanie dotyczy pkt. 16. Czy Zamawiający dopuści funkcję zapisu jednego  znacznika klinicznego? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

  

79. Zad. nr 12. Pytanie dotyczy pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, kolorowy, TFT LCD, 

5,6” z możliwością regulacji kąta nachylenia? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

80. Zad. nr 12. Pytanie dotyczy pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, kolorowy, TFT LCD, 

10,1” z możliwością regulacji kąta nachylenia? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

81. Zad. nr 12. Pytanie dotyczy pkt. 26. Czy Zamawiający dopuści papier termoczuły o szerokości 150 mm (składanka)?  

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

82. Zad. nr 12. Pytanie dotyczy pkt. 29. Czy Zamawiający dopuści długość przewodu głowic 1,8m? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

83. Zad. nr 12. Pytanie dotyczy pkt. 30. Czy Zamawiający dopuści opcję rozbudowy tylko o monitorowanie ciąży bliźniaczej? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

84. Zad. nr 12. Pytanie dotyczy pkt. 32. Czy Zamawiający dopuści możliwość przeglądania i wydruku zapisanych w pamięci 

badań (szybki wydruk do 15 mm/s)? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

85. Zad. nr 12. Pytanie dotyczy pkt. 30. Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf bez opcji modułu telemetrycznego? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

86. Zad. nr 12. Pytanie dotyczy pkt. 35. Czy Zamawiający dopuści w ramach rozwiązania równoważnego moduł 

telemetryczny w wersji profesjonalnej z bezprzewodowymi, wodoszczelnymi głowicami FHR i TOCO? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

87. Zad. nr 12. Pytanie dotyczy pkt. 36. Czy Zamawiający dopuści aparat bez opcji monitorowania 2 łóżek jednocześnie? 

Odpowiedź: nie dopuszcza się. 

 

88. Zad. nr 12. Pytanie dotyczy pkt. 37, Czy Zamawiający dopuści akumulator akumulator Li-Ion o czasie pracy 2h i 

ładowania ≤ 12h)? 

Odpowiedź: dopuszcza się. 

 

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego www.pczlwowek.pl w dniu 29.04.2021 r. 

 

                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                

http://www.pczlwowek.pl/

