
 

 

Grudziądz, dnia 18.09.2018 r.  

 

 

 

ZP- 2880/18 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposaŜenia oddziału 
anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń (znak 
sprawy: Z/29/PN/18). 

 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Ŝe 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposaŜenia oddziału 

anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń (znak 

sprawy: Z/29/PN/18), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia o następującej treści: 
 

1. Zapytanie: 
,,Dot. Respirator 10 szt. (poz. 1.3, 3 i 7) 
Dotyczy IV.1. 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje dostarczenia 3 płuc testowych na 
pojedyncze urządzenie? Jednocześnie przypominamy, iŜ najczęściej oferowane płuca 
testowe są wielokrotnego uŜytku”. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia tylko 3 szt. płuc testowych. 

 
2. Zapytanie: 

,,Dotyczy IV.5. 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia ogniw tlenowych w przypadku 
zaoferowania respiratora wyposaŜonego w zintegrowany elektroniczny pomiar stęŜenia 
tlenu w mieszaninie oddechowej?”. 

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia ogniw tlenowych przy 
zaoferowaniu respiratora wyposaŜonego w zintegrowany elektroniczny pomiar 
stęŜenia tlenu w mieszaninie oddechowej. W przypadku zaoferowania dopuszczonego 
respiratora Wykonawca powyŜsze zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku 
nr 2 do SIWZ. 

3. Zapytanie: 
,,Proszę o przesłanie opisu parametrów technicznych w formie edytowalnej do 
postępowania przetargowego znak sprawy : Z/29/PN/18”. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe przedmiotowe dokumenty we wszystkich 
prowadzonych postępowaniach udostępnia w formacie PDF. 
 

4. Zapytanie: 

Do wszystkich Wykonawców 



 

 

,,Dot. Poz. 8 Zestaw do intubacji i wentylacji z workiem AMBU – 10 szt. pkt. 8 
 
Zwracamy się z pytaniem czy nie zaszła pomyłka i zamawiający wymaga 2 szt. worków do 
kaŜdego zestawu?”. 
Odpowiedź: Tak, w opisie przedmiotu zamówienia  zaszła pomyłka.  Zamawiający w 
dniu 14.08.2018 r. zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w przedmiotowym 
zakresie i  zamieścił modyfikacj ę na swojej stronie internetowej 
www.przetargi.bieganski.org 
 

5. Zapytanie: 
,,Pytanie 1. Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, Przedmiot zamówienia: defibrylator dwufazowy 
ze stymulacją i kardiowersją – 2 szt., pkt. III.1. 
Czy Zamawiający zrezygnuje z punktowania wymogu zakresu energii defibrylacji?  
Wymóg specyfikacji w obecnej postaci promuje starszą dwufazową technologię  
z maksymalną energią defibrylacji wynoszącą 360J (fala BTE). Podczas gdy 
niskoenergetyczna defibrylacja dwufazowa (fala RLB, 200J) została w pełni 
zaakceptowana w Międzynarodowych Wytycznych 2015 Resuscytacji KrąŜeniowo-
Oddechowej. Co więcej, Wytyczne ERC 2015 nie preferują określonego zakresu energii 
defibrylacji, wskazują zalecany zakres energii pierwszego i kolejnych wyładowań oraz 
zaznaczają, Ŝe to producenci defibrylatorów powinni podawać informację o zakresie 
skutecznych wartości energii fali. Dwufazowe niskoenergetyczne impulsy defibrylacyjne  
o energii do 200J stosuje obecnie większość producentów, w tym czołowe firmy takie jak 
Philips, Schiller, ZOLL, CU Medical a takŜe Corpuls i Reanibex. PoniŜej cytat z 
Wytycznych ERC 2015: 
„Wartości energii defibrylacji nie uległy zmianie od czasu opublikowania Wytycznych 
2012. Dla fal dwufazowych (rektalinearnej lub ściętej wykładniczo) stosuj początkową 
energię wyładowania o wartości co najmniej 150 J. W przypadku fal dwufazowych 
impulsowych zacznij od 120–150 J. Energia wyładowania dla określonego defibrylatora 
powinna opierać się na zaleceniach producenta. WaŜne jest, aby osoby uŜywające 
defibrylatorów manualnych znały ustawienia energii odpowiednie dla rodzaju 
stosowanego urządzenia. Stosując defibrylatory manualne, jeśli to moŜliwe, naleŜy 
rozwaŜyć eskalację energii po nieudanej próbie defibrylacji oraz u pacjentów, u których 
wystąpił nawrót migotania komór. Nie ma Ŝadnych wysokiej jakości badań klinicznych, 
które wskazywałyby optymalne strategie defibrylacji w obrębie danej fali lub porównujące 
róŜne fale.  
Nie ma wiedzy na temat minimalnej akceptowalnej wartości energii pierwszego 
wyładowania, charakterystyki optymalnej fali dwufazowej, optymalnych poziomów energii 
dla określonych fal oraz najlepszej strategii dostarczania wyładowań (o stałej czy  
o narastającej wartości). Wiadomym jest, Ŝe dla wyselekcjonowanej energii trudno jest 
porównywać róŜne fale, poniewaŜ kompensacja impedancji oraz subtelne róŜnice kształtu 
fali prowadzą do znacznych róŜnic w przepływie prądu przez mięsień sercowy pomiędzy 
urządzeniami. Ostatecznie optymalne wartości energii mogą róŜnić się pomiędzy 
urządzeniami w zaleŜności od producenta oraz zastosowanej fali. Zachęca się producentów 
defibrylatorów, aby przeprowadzili wysokiej jakości badania kliniczne, które poparłyby 
zalecane przez nich strategie defibrylacji.” Wytyczne 2015, Rozdział 3 – Zaawansowane 
zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych, str. 145.”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.   
 



 

 

6. Zapytanie: 
,,Pytanie nr 1: dot. projektu umowy, § 6- Warunki Gwarancji, ust. 7 pkt. 3 

Prosimy o wyjaśnienie, Ŝe obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego nie dotyczy 
„jednostek zasilających sufitowych”. Z uwagi na to, iŜ są to urządzenia mocowane do 
konstrukcji budynku na stałe, ich demontaŜ w celu instalacji urządzenia zastępczego 
powodowałby nieproporcjonalnie duŜe, w porównaniu z wydłuŜonym czasem naprawy, 
utrudnienia w pracy oddziału.”. 

Odpowiedź: Zamawiający uznaje argumentację Wykonawcy za słuszną. Zamawiający 
modyfikuje zapisy SIWZ: 

"W przypadku wydłu Ŝenia czasu naprawy powyŜej 5 dni roboczych od dnia 
zawiadomienia przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w 
terminie do 7 dni od daty zawiadomienia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niŜ 
przedmiot podlegający naprawie gwarancyjnej na okres do czasu naprawienia awarii (usunięcia 
wady) – nie dotyczy jednostek zasilających sufitowych (poz. 1.1). 

(usunięcie awarii moŜe nastąpić od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 14.00,  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)” 

7. Zapytanie: 
,,Pytanie nr 2: dot. projektu umowy, § 7- Kary Umowne, ust. 1 pkt. 2 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie wysokości kar 
umownych za kaŜdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 6 (m.in. 
usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji) jako 1% wartości danego urządzenia, 
które uległo gwarancji (analogicznie do punktu 4 dotyczącego niewykonania w terminie 
przeglądu technicznego).  
Wspomniany powyŜej zapis Projektu Umowy przewiduje kary umowne w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto. Zakładając wartość umowy na poziomie 18,5 mln zł (wg planu 
postępowań opublikowanego przez Zamawiającego) wysokość kar będzie wynosiła 18,5 
tysiąca złotych dziennie, niezaleŜnie od tego jakie urządzenie i/lub ile urządzeń uległo 
awarii oraz czy przedłuŜająca się naprawa ma istotnie znaczący wpływ na funkcjonowanie 
oddziału. Określony w obecnym kształcie przez Zamawiającego wymiar kar jest 
niewspółmiernie wysoki w stosunku do potencjalnej szkody, szczególnie biorąc pod uwagę 
rynkowy poziom cen urządzeń, będących przedmiotem zainteresowania Zamawiającego w 
przedmiotowym postępowaniu”. 
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy p.z.p. 
modyfikacji tre ści SIWZ poprzez wykreślenie treści § 7 ust. 1 pkt 2 Wzoru umowy i 
zastąpienie jej następującą: ,,2) w wysokości 1% wartości brutto urządzenia, które 
uległo awarii, za kaŜdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 6 tj. m.in. 
usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji”.  

       Jednocześnie Zamawiający pragnie zwrócić uwagę, Ŝe wartość szacunkowa 
przedmiotowego zamówienia jest znacznie niŜsza od wartości wymienionej przez   
Pytającego. Wynika to z faktu, iŜ przedmiotowe zamówienie zostało zakresowo 
okrojone w stosunku do pierwotnych zamierzeń i pozostała część będzie realizowana w 
drugim etapie.  

  
8. Zapytanie: 



 

 

,, Pytanie nr 3: dot. konfiguracji „jednostek zasilających sufitowych”  
W zestawieniu parametrów technicznych stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (str. 1) 
Zamawiający wskazał, Ŝe przedmiotem dostawy jest jednostka zasilająca sufitowa:  
- jedno-stanowiskowa – 2 szt. 
- dwu-stanowiskowa – 9 szt. 
co daje w sumie 20 stanowisk.  
Natomiast w opisie prac adaptacyjnych stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ znajduje się 
dokumentacja projektowa zawierająca m.in. rysunek przedstawiający rzut II piętra (nazwa 
pliku „002_A_0064_OIT_IP_ARC_EXE_II_RZUT_2014-06-17(841x1500).pdf”) z którego 
moŜna odczytać następujące rozmieszczenie jednostek zasilających sufitowych na 
zaprojektowanym oddziale: 
- Pomieszczenie O01 sala IOM 6 łóŜek – jednostka zasilająca sufitowa sześcio-
stanowiskowa – 1 szt. 
- Pomieszczenie O30 sala IOM 7 łóŜek – jednostka zasilająca sufitowa siedmio-
stanowiskowa – 1 szt. 
- Pomieszczenie O31 sala IOM 6 łóŜek – jednostka zasilająca sufitowa sześcio-
stanowiskowa – 1 szt. 
- Pomieszczenie O34 Izolatka – jednostka zasilająca sufitowa jedno-stanowiskowa – 1 szt. 
co daje w sumie równieŜ 20 stanowisk.  
W związku z powyŜszym prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób naleŜy rozmieścić zestawy 
jedno- i dwustanowiskowe w w/w pomieszczeniach.  
Najbardziej oczywiste wydaje się następujące rozwiązanie, pozwalające na zachowanie 
rozmieszczenia łóŜek na oddziale zgodnie z projektem: 
- Pomieszczenie O01 sala IOM 6 łóŜek: jednostki zasilające sufitowe dwu-stanowiskowe – 
3 szt. 
- Pomieszczenie O30 sala IOM 7 łóŜek: jednostki zasilające sufitowe dwu-stanowiskowe – 
3 szt.  
   oraz jednostka zasilająca sufitowa jedno-stanowiskowa – 1 szt. 
- Pomieszczenie O31 sala IOM 6 łóŜek: jednostki zasilające sufitowe dwu-stanowiskowe – 
3 szt. 
- Pomieszczenie O34 Izolatka: jednostka zasilająca sufitowa jedno-stanowiskowa – 1 szt. 
Prosimy o potwierdzenie takiego rozmieszczenia jednostek zasilających”. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednostek zasilających sufitowych 
jednostanowiskowych w ilości 2 sztuk oraz dwustanowiskowych w ilości 9 sztuk, 
łącznie  20 stanowisk.  
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe w dokumentacji projektowej w rysunku przedstawiającym 
rzut II pi ętra wystąpiła pomyłka i jednocześnie Zamawiający  podaje rozmieszczenie 
zestawów jedno- i dwustanowiskowe w pomieszczeniach.  
W sali 001 będzie umieszczone 6 łóŜek  z 3 jednostkami zasilającymi sufitowymi 
dwustanowiskowymi. 
W sali 030 będzie umieszczone 7 łóŜek z 3 jednostkami zasilającymi sufitowymi 
dwustanowiskowymi oraz z 1 jednostką zasilającą sufitową jednostanowiskową. 
W sali 031 będzie umieszczone 6 łóŜek  z 3 jednostkami zasilającymi sufitowymi 
dwustanowiskowymi. 
W sali 034 będzie umieszczone 1 łóŜko z 1 jednostką zasilającą sufitową 
jednostanowiskową 
 

9. Zapytanie: 



 

 

,, Pytanie nr 4: dot. wyposaŜenia „jednostek zasilających sufitowych” 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wykreśli z punktu 4 tabeli wymaganych 
parametrów i funkcji (Zał. nr 2 do SIWZ, Zestawienie Parametrów Technicznych, str. 1) 
zapis:  
„Element zarządzania danych dla systemu CIS dla stanowiska – moduł słuŜący do 
podłączenia kompatybilnych urządzeń medycznych, pobierania specyficznych parametrów i 
przekazywania do systemu zbierającego dane medyczne.”  
Pragniemy zwrócić uwagę, Ŝe przedmiot zamówienia nie obejmuje systemu CIS, tak więc 
na podstawie opisu przedmiotu zamówienia nie ma moŜliwości określenia jakiego rodzaju 
system CIS będzie w przyszłości uŜywany na oddziale oddziału anestezjologii i intensywnej 
terapii. Tym samym, nie moŜna określić jakiego rodzaju element zarządzania danych 
naleŜy dostarczyć, aby mógł on w przyszłości współpracować z system CIS.  
W przypadku pozostawienia w/w zapisu w tabeli wymaganych parametrów i funkcji 
prosimy o wskazanie typu/rodzaju i producenta systemu CIS, do którego naleŜy dostarczyć 
element zarządzania danych.”. 
Odpowiedź: Zamawiający niniejszym usuwa z pkt. I.4 następującą treść „ Element 
zarządzania danych dla systemu CIS dla stanowiska – moduł słuŜący do podłączenia 
kompatybilnych urządzeń medycznych, pobierania specyficznych parametrów i 
przekazywania do systemu zbierającego dane medyczne.”  
( w załączeniu aktualne Zestawienie parametrów technicznych dla poz. 1.1 
formularza cenowego: ). 
  

10. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 5: dot. wyposaŜenia „jednostek zasilających sufitowych”, punkt 44 tabeli 
wymaganych parametrów i funkcji (zał. nr 2 do SIWZ, Zestawienie Parametrów 
Technicznych, str. 4) 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje fronty szuflad wykonane z płyty 
laminowanej, spełniające wszystkie pozostałe wymagania, jeŜeli producent jednostek 
zasilających nie moŜe ze względów technologicznych wykonać frontów szuflad z metalu. 
Jednostki zasilające są urządzeniami medycznymi produkowanymi seryjnie z 
certyfikowanych komponentów i ze względów regulacyjnych (m.in. Ustawa o Wyrobach 
Medycznych) w praktyce nie jest moŜliwa zmiana materiału wykonania jakiegoś 
podzespołu w krótkiej serii na potrzeby danego projektu, bez bardzo istotnego wzrostu 
kosztów zakupu i czasu dostawy urządzeń.”. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści wykonanie frontów szuflad z płyty laminowanej. 
W przypadku zaoferowania dopuszczonego rozwiązania powyŜsze zmiany naleŜy 
umieścić odpowiednio w Załączniku nr 2 do SIWZ 
 

11. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 6: dot. Jednostka zasilająca sufitowa 
Punkt 4 
Czy Zamawiający dopuści inny, alternatywny sposób przekazywania danych z urządzeń do 
systemu CIS, bez konieczności montowania na kolumnie „elementu zarządzania danych dla 
systemu CIS dla stanowiska – modułu słuŜącego do podłączenia kompatybilnych urządzeń 
medycznych, pobierania specyficznych parametrów i przekazywania do systemu 
zbierającego dane medyczne.” 



 

 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do przedmiotowego opisu następującą treść: 
„Wykonawca przygotuje zaślepione miejsce (punktu) wraz z tzw. Pilotem pod 
późniejsze zainstalowanie systemu CIS – modułu słuŜącego do podłączenia 
kompatybilnych urządzeń medycznych, pobierania specyficznych parametrów i 
przekazywania do systemu zbierającego dane medyczne.” 
 

12. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 7: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
I. Wymagania ogólne 
Punkt 5.  
Czy Zamawiający dopuści inny, alternatywny sposób podłączania modułów, 
wykorzystujący moduły przewodowe bez konieczności instalacji dedykowanej ramy na 
moduły?” 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego rozwiązania powyŜsze 
zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku nr 2 do SIWZ 
 

13. Zapytanie: 
,,Pytanie nr 8: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
III. Praca w sieci centralnego monitorowania 
Punkt 6.  
Czy Zamawiający dopuści system z ręcznym otwieraniem okna wyświetlającego dane 
zdalnego monitora, bez automatycznego otwierania tego okna?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

14. Zapytanie: 
,,Pytanie nr 9: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
V. Monitor stacjonarny 
Punkt 3.  
Czy Zamawiający dopuści monitor bez moŜliwości podłączenia skanera kodów kreskowych 
do gniazda USB?”. 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego rozwiązania powyŜsze 
zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
  

15. Zapytanie: 
,,Pytanie nr 10: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość sterowania przyciskami na modułach  
w ograniczonym zakresie i tylko tam, gdzie jest to potrzebne i ułatwia pracę, jak  
np. zerowanie ciśnień metodą inwazyjną?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

16. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 11: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
V. Monitor stacjonarny 
Punkt 5.  
Czy Zamawiający dopuści monitor posiadający 8 widoków zaprogramowanych przez 
producenta i moŜliwość zaprogramowania przez uŜytkownika 8 własnych widoków?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 



 

 

17. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 12: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
VI. Moduł transportowy 
Punkt 2.  
Czy Zamawiający dopuści system monitorowania, w którym interfejs modułu 
transportowego jest zharmonizowany z interfejsem monitora stacjonarnego, ale 
zoptymalizowany do celów transportowych i dlatego nie toŜsamy z interfejsem monitora 
stacjonarnego pod względem umiejscowienia przycisków ekranowych, wyglądu i nawigacji 
po menu?”. 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego rozwiązania powyŜsze 
zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

18. Zapytanie: 
,,Pytanie nr 13: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
VI. Moduł transportowy 
Punkt 5.  
Czy Zamawiający dopuści sterowanie dotykiem, bez gestów ekranowych, optymalizowane 
do celów transportowych przez zabezpieczenie przed przypadkowymi zmianami, 
wywołanymi przez krótkie dotknięcia ekranu i szybkie przesuwanie palcami po ekranie?”. 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego rozwiązania powyŜsze 
zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

19. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 14: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
VI. Moduł transportowy 
Punkt 7. Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy z akumulatorem wymienianym 
przez serwis, a więc równieŜ bez wskaźnika naładowania na akumulatorze, co pozwala na 
uzyskanie duŜej odporności IPX4 na wodę padającą na moduł z dowolnego kierunku?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

20. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 15: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
VI. Moduł transportowy 
Punkt 10.  
Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy bez klasyfikacji odporności na wnikanie 
ciał stałych IP4X, ale z odpornością na wodę padającą z dowolnego kierunku IPX4?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

21. Zapytanie: 
,,Pytanie nr 16: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
VI. Moduł transportowy 
Punkt 11.  
Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy, który do wygodnego trzymania  
i przenoszenia nie potrzebuje dodatkowej rączki, poniewaŜ sama obudowa modułu jest 
jednocześnie wygodnym uchwytem?”. 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego rozwiązania powyŜsze 
zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 



 

 

22. Zapytanie: 
,,Pytanie nr 17: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
VII. Monitorowane parametry 
Punkt 15.  
Czy Zamawiający dopuści system monitorowania bez ciągłego monitorowania  
i wyświetlania wartości QT/QTc w monitorze, ale z moŜliwością wykonania pomiaru 
Qt/QTc w centrali?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

23. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 18: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
VII. Monitorowane parametry 
Punkt 26.  
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość uruchomienia SpO2 w dwóch torach jednocześnie, z 
wyświetlaniem obu wartości saturacji i ich róŜnicy, przy czym pomiary w drugim torze 
realizowane są za pomocą monitora Masimo lub Nellcor podłączonego do oferowanego 
monitora?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

24. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 19: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
VII. Monitorowane parametry 
Punkt 37.  
Czy Zamawiający dopuści ustawianie etykiet temperatury według miejsca pomiaru, przy 
wykorzystaniu standardowych nazw przygotowanych przez producenta monitora, bez 
tworzenia własnych nazw przez uŜytkownika?”. 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego rozwiązania powyŜsze 
zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

25. Zapytanie: 
,,Pytanie nr 20: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
VII. Monitorowane parametry 
Punkt 43.  
Czy Zamawiający dopuści monitor bez automatycznego pomiaru PPV i SPV w wybranym 
kanale ciśnienia, ale z moŜliwością wygodnego, ręcznego pomiaru tych wartości za 
pomocą specjalnej procedury ekranowej?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

26. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 21: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
VII. Monitorowane parametry 
Punkt 44.  
Czy Zamawiający dopuści monitor bez kursora ekranowego krzywej ciśnienia i moŜliwości 
zapisania punktów pomiarowych?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

27. Zapytanie: 
,,Pytanie nr 22: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 



 

 

VIII Alarmy  
Punkt 3.  
Czy Zamawiający dopuści monitor bez konfigurowanej funkcji eskalacji alarmu w samym 
monitorze, ale z moŜliwością rozbudowy systemu monitorowania o personalną eskalację 
alarmów, polegającą na przekazywaniu informacji o alarmie kolejnym osobom w 
przypadku braku reakcji, co ułatwia utrzymanie cichego stanowiska intensywnej terapii?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

28. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 23: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
VIII Alarmy 
Punkt 6.  
Czy Zamawiający dopuści monitor z funkcją wyciszanie alarmów na 2 minuty, oraz z 
niezaleŜną funkcją zawieszania wszystkich alarmów na czas konfigurowany przez 
uŜytkownika: 1, 2, 3, 4, 5 minut i bez limitu?”. 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego rozwiązania powyŜsze 
zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

29. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 24: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
VIII Alarmy 
Punkt 10.  
Czy Zamawiający dopuści monitor bez dodawanie opisów do zdarzeń przez uŜytkownika?”. 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego rozwiązania powyŜsze 
zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

30. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 25: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
IX. Trendy 
Punkt 3.  
Czy Zamawiający dopuści monitor bez funkcji histogramów trendów?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

31. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 26: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
IX. Trendy 
Punkt 4.  
Czy Zamawiający dopuści monitor bez trendów wysokiej rozdzielczości, nie gorszej niŜ 2 
sekundy?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

32. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 27: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
XI. Pozostałe 
Punkt 1.  
Czy Zamawiający dopuści system bez zdalnego dostępu serwisowego do monitorów i 
centrali?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 



 

 

 
33. Zapytanie: 

,, Pytanie nr 28: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
XI. Pozostałe 
Punkt 4.  
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość rozbudowy o ScvO2 przez podłączenie zewnętrznego 
monitora Edwards EV-1000 realizującego taki pomiar?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

34. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 29: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
XI. Pozostałe 
Punkt 5.  
Czy Zamawiający dopuści monitor bez moŜliwości rozbudowy o 4 kanałowy EEG z 
pomiarem dźwiękowych potencjałów wywołanych AEP?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

35. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 30: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
XI. Pozostałe 
Punkt 6 
Czy Zamawiający dopuści moŜliwość rozbudowy o pomiar zwiotczenia przez podłączenie 
do oferowanego monitora zewnętrznego monitora TOFscan mierzącego przewodnictwo 
nerwowo-mięśniowe za pomocą czujnika 3D, rejestrującego drgania kciuka w dowolnym 
kierunku w odpowiedzi na stymulację nerwu łokciowego prądem elektrycznym?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

36. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 31: dot. Monitor funkcji Ŝyciowych - 20 szt. (poz. 1.2) 
XI. Pozostałe 
Punkt 7.  
Czy Zamawiający dopuści monitor bez moŜliwości rozbudowy o pomiar kalorymetrii?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

37. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 32: dot. Monitor rzutu minutowego serca – 6 szt. (poz. 2.1) 
I. Wymagania ogólne 
Punkt 4. 
Czy Zamawiający dopuści system monitorowania (poz. 1.2) bez moŜliwości prezentacji 
wyników pomiarów PiCCO na ekranie monitora tego systemu”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

38. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 33: dot. Monitor rzutu minutowego serca – 6 szt. (poz. 2.1) 
III. Pozostałe. 
Czy Zamawiający dopuści system monitorowania (poz. 1.2) bez moŜliwości powielenia 
sygnału ciśnienia z monitora PiCCO na monitorze systemu monitorowania (poz. 1.2)”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 



 

 

 
39. Zapytanie: 

,,Dotyczy Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAśENIA, SPRZĘT 
MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot 
zamówienia: Monitor funkcji Ŝyciowych – 20 szt. (poz. 1.2.) 

Praca w sieci centralnego monitorowania, punkt III.5. i III.6. 

Mając na uwadze fakt, Ŝe Zamawiający nie dokonuje zakupu centrali monitorujących, które 
zapewniłyby centralny, zdalny nadzór nad monitorowanymi pacjentami, czy Zamawiający 
będzie wymagał, aby opisane w punktach III.5. i III.6. funkcjonalność zdalnego podglądu 
pomiędzy monitorami, a takŜe wzajemnego wyświetlania informacji o alarmach  
z automatycznym otwarciem ekranu zdalnego monitora, działały równieŜ bez obecności  
w sieci monitorowania centrali lub innych dedykowanych serwerów?”. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający tak rozumie funkcjonalność opisaną w pkt. III. 5         
i III.6–zaoferowane monitory funkcji Ŝyciowych mają posiadać funkcjonalność 
zdalnego podglądu pomiędzy monitorami a takŜe wzajemnego wyświetlania 
informacji o alarmach z automatycznym otwarciem ekranu zdalnego monitora 
działające równieŜ bez obecności w sieci monitorowania centrali lub innych 
dedykowanych serwerów. 
 

40. Zapytanie: 
,,Dotyczy Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAśENIA, SPRZĘT 
MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot 
zamówienia: Monitor funkcji Ŝyciowych – 20 szt. (poz. 1.2.) 

Praca w sieci centralnego monitorowania, punkt III.7. 

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z moŜliwością wydruku krzywych, trendów, 
wyników obliczeń i raportów, bez moŜliwości wydruku „zrzutów ekranu”? Drukowanie 
całej zawartości ekranu kardiomonitora nie wnosi Ŝadnej korzyści klinicznej. 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego rozwiązania powyŜsze 
zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

41. Zapytanie: 
,,Dotyczy Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAśENIA, SPRZĘT 
MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot 
zamówienia: Monitor funkcji Ŝyciowych – 20 szt. (poz. 1.2.) 

Praca w sieci centralnego monitorowania, punkt III.8. 

Mając na uwadze fakt, Ŝe Zamawiający nie dokonuje zakupu centrali monitorujących, 
uprzejmie prosimy o poprawkę oczywistej omyłki pisarskiej i wykreślenie wymogu 
dostarczenia drukarek do centrali w punkcie III.8.”. 

Odpowiedź: Zamawiający niniejszym wykreśla pkt. III. 8 z przedmiotowego opisu.  
 

42. Zapytanie: 



 

 

,,Dotyczy Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAśENIA, SPRZĘT 
MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot 
zamówienia: Monitor funkcji Ŝyciowych – 20 szt. (poz. 1.2.) 

Moduł transportowy, punkt VI.14. 

Czy Zamawiający wymaga, aby moduł transportowy umoŜliwiał podgląd pamięci trendów  
i zdarzeń alarmowych w trakcie transportu?”. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności i w związku z tym 
Zamawiający modyfikuje przedmiotowy zapis do postaci:  
„ Moduł transportowy zapewnia nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a 
takŜe  podgląd pamięci trendów i zdarzeń alarmowych w trakcie transportu oraz 
przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, 
uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu. 
Przeniesieniu pomiędzy stanowiskami ulegają nie tylko trendy parametrów 
mierzonych przez moduł transportowy, ale wszystkich mierzonych w czasie pracy na 
stanowisku” 
 

43. Zapytanie: 
,,Dotyczy Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAśENIA, SPRZĘT 
MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot 
zamówienia: Monitor funkcji Ŝyciowych – 20 szt. (poz. 1.2.) 

Monitorowane parametry, Analiza arytmii, punkt VII.11. 

Czy Zamawiający wymaga, aby algorytm analizy arytmii w kardiomonitorze rozpoznawał 
arytmie przedsionkowe, w tym migotanie przedsionków – główną przyczynę udaru 
niedokrwiennego mózgu?”. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności i w związku z tym 
Zamawiający modyfikuje przedmiotowy zapis do postaci:  
„ Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 13 definicji. Rozpoznawanie 
arytmii przedsionkowych w tym migotania przedsionków” 
 

44. Zapytanie: 
,,Dotyczy Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAśENIA, SPRZĘT 
MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot 
zamówienia: Monitor funkcji Ŝyciowych – 20 szt. (poz. 1.2.) 

Pozostałe, punkt XI.3-7. 

Prosimy o wyjaśnienie, czy zgodnie z wymogami SIWZ Zamawiający wymaga opisanych 
moŜliwości rozbudowy w formie modułów pomiarowych podłączanych do ramy na moduły 
oferowanego kardiomonitora? W przeciwnym wypadku rozbudowa o wymagane pomiary 
spowoduje konieczność instalacji na stanowisku pacjenta szeregu zewnętrznych, 
dodatkowych urządzeń, na co nie ma miejsca w środowisku OIT.”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza, aby opisane w 
pkt. XI 3-7  moŜliwości rozbudowy były w formie modułów pomiarowych 
podłączanych do ramy na moduły oferowanego kardiomonitora. 
 



 

 

45. Zapytanie: 
,, DOTYCZY  XVI  SIWZ – WZÓR UMOWY 

§1, PKT.8 Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iŜ w świetle 
obowiązujących przepisów, regulujących kwestię odpowiedzialności producenta wyrobów 
medycznych za uŜywanie aparatów, a w tym za moŜliwość wystąpienia incydentów 
medycznych, wszelkie naprawy i przeglądy okresowe urządzeń medycznych powinny być 
wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. 
Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia są urządzeniami, którego uŜywanie ma 
szczególny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta. Wykonywanie ich 
napraw i przeglądów serwisowych wymaga zaawansowanego przeszkolenia. Mając na 
względzie powyŜsze zwracamy się  do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu 
przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi serwisowej oraz dostarczenia instrukcji 
serwisowych?”. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść zapisu w § 1 ust. 8 do postaci: „Wykonawca 
przekaŜe Zamawiającemu w uŜytkowanie gotowy, kompletny i pełnosprawny 
przedmiot umowy wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi w języku polskim i 
uzyskanymi od uprawnionych organów dokumentami odbiorowymi oraz 
przeprowadzi kompleksowe szkolenie personelu  w zakresie obsługi, i konserwacji 
bieŜącej poszczególnych urządzeń.” 

 
46. Zapytanie: 

,, DOTYCZY  XVI  SIWZ – WZÓR UMOWY 

§6 Warunki gwarancji pkt.7 us.2 - Praktyka rynkowa dowodzi, Ŝe czasami dla wykonania 
naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy 
celnej, co zazwyczaj wydłuŜa czas importu od 2 do 4 dni roboczych. W związku  
z powyŜszym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych bez wymiany 
części zamiennych oraz 7 dni roboczych w przypadku konieczności wymiany części?”. 

Zamawiający niniejszym modyfikuje zapisy SIWZ: 

"w § 6 ust. 7 pkt. 2) do postaci: „Po otrzymaniu zawiadomienia o wadzie (awarii) 
Wykonawca usunie wadę i dostarczy towar wolny od wad na własny koszt do miejsca, w 
którym wadę ujawniono (nie dotyczy, gdy usunięto wadę w miejscu jej ujawnienia) 
niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez 
Zamawiającego o wadzie, gdy nie jest wymagana wymiana części zamiennych oraz do 7 
dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o wadzie w przypadku 
konieczności wymiany części ” 

(usunięcie awarii moŜe nastąpić od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 14.00,  
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)” 

"w § ust. 7 pkt. 3 do postaci: „W przypadku wydłuŜenia czasu naprawy powyŜej 5 dni 
roboczych od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego gdy nie jest wymagana wymiana 
części zamiennych lub 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o 
wadzie w przypadku konieczności wymiany części Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia w terminie odpowiednio do 7 dni  lub 9 dni od daty zawiadomienia, sprzętu 



 

 

zastępczego o parametrach nie gorszych niŜ przedmiot podlegający naprawie 
gwarancyjnej na okres do czasu naprawienia awarii (usunięcia wady) – nie dotyczy 
jednostek zasilających sufitowych (poz. 1.1)" 

 
47. Zapytanie: 

,, DOTYCZY  XVI  SIWZ – WZÓR UMOWY 

§6 Warunki gwarancji pkt.7 ust.9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści par.7 
ust. 9 tak, aby okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie wynosił 
6 miesięcy?”. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ.  
 

48. Zapytanie: 
,, DOTYCZY  XVI  SIWZ – WZÓR UMOWY 

§7 Kary umowne pkt.1 ust.4 - W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest raŜąco 
wysoka. Przyjęło się, Ŝe na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości 
przedmiotu umowy za kaŜdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniŜyć karę 
umowną za niewykonanie w terminie przeglądu technicznego do przyjętego w branŜy 
poziomu.”. 

Odpowiedź: Maj ąc na uwadze charakter działalności Zamawiającego istotną jest 
realizacja przedmiotu zamówienia w terminach określonych w SIWZ. W związku  
z powyŜszym naleŜy uznać, Ŝe zasadna jest wysokość kar ustalona przez 
Zamawiającego i nie przewiduje się w tym zakresie modyfikacji. Wykonawca 
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (składając ofertę) 
musi zdawać sobie sprawę czy jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia na 
warunkach określonych w SIWZ, w tym równieŜ w wymaganym terminie. 

 
49. Zapytanie: 

,, DOTYCZY  XVI  SIWZ – WZÓR UMOWY 

§8, Odstąpienie od umowy -Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie 
powinno zaskakiwać Ŝadnej ze Stron. Naszym zdaniem zawarcie w umowie ogólnych 
klauzul, np. "naruszania postanowień umowy" definiuje potencjalnie szeroko zbiór 
przypadków, który umoŜliwiałby Zamawiającemu odstąpienie od umowy, ponadto między 
Stronami mogłoby dojść do sporu w kwestii interpretacji powyŜszego sformułowania. 
Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia 
naruszenia z zagroŜeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego terminu. 
Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Prosimy o dodanie do punktu 
następującego zastrzeŜenia: Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, 
odpowiedni termin”. 

Odpowiedź: Zamawiający w § 8 Wzoru umowy zdefiniował okoliczności w przypadku 
zaistnienia których Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez 
obowiązku zapłaty kar umownych i  podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ.  

 
50. Zapytanie: 



 

 

,, DOTYCZY  XVI  SIWZ – WZÓR UMOWY 

§8, Odstąpienie od umowy pkt.3 ust.4 - Zaproponowany zapis jest w naszej ocenie 
niezgodny z przyjętymi standardami, a takŜe narusza równowagę pomiędzy stronami. Po 
pierwsze, zwracamy uwagę, iŜ przewidziane przez Zamawiającego prawa do naliczenia kar 
umownych lub odstąpienia od umowy w razie jej niewykonania przez Wykonawcę,  
w sposób odpowiedni zabezpieczają interes Zamawiającego, a w stosunku do Wykonawcy 
pełnią równieŜ funkcję prewencyjną i mobilizująca do naleŜytego wykonania umowy. 
ZastrzeŜenie moŜliwości zastępczego wykonania zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy 
stanowiłoby dla Wykonawcy nadmierne obciąŜenie ryzykiem i w konsekwencji mogłoby 
uniemoŜliwić złoŜenie ofert rzetelnym wykonawcom. Ponadto, zwracamy uwagę  
iŜ Wykonawca nie moŜe ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań podmiotów 
niezaleŜnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie 
zapewnienia jakości świadczonych usług. W szczególności, Wykonawca nie moŜe być 
zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu,  
w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami 
producenta i stanowiące potencjalne zagroŜenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów 
badanych za pomocą aparatu. Tym bardziej zaproponowany zapis stoi w sprzeczności  
z przyjętymi standardami rynkowymi. 

W związku z powyŜszym prosimy o jego usunięcie z treści wzoru umowy”. 

Odpowiedź: Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (składając ofertę) musi zdawać sobie sprawę czy jest w stanie zrealizować 
przedmiot zamówienia na warunkach określonych w SIWZ, w tym równieŜ w 
wymaganym terminie. 
Zapis w §8 Odstąpienie od umowy pkt.3 ust.4  w sposób szczegółowy definiuje 
przypadki   i zachowanie się Zamawiającego, gdy one będą miały miejsce.  Opisane 
okoliczności wskazują na sytuacje, gdy istnieje zagroŜenie nie dotrzymania terminu 
wykonania zamówienia lub wadliwego wykonania zamówienia, co w przypadku   
rzetelnego wykonawcy nie będzie miało zastosowania. 
 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 

51. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 1 
oraz Opis techniczny nr 2 
1.W związku z wymogiem stosowania dezynfekcji do pomieszczeń o podwyŜszonej klasie 
czystości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2012 oraz zapisami Programu 
Funkcjonalno-UŜytkowego stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ czy Zamawiający 
oczekuje dla systemów jonizacji katalitycznej zlokalizowanych w centralach 
wentylacyjnych w celu potwierdzenia skuteczności działania dostarczenia kart doboru oraz 
certyfikatu CE oraz PZH.  
Zwracamy uwagę Ŝe technologia jonizacji katalitycznej jest skuteczna tylko przy właściwym 
doborze urządzeń do powierzchni obsługiwanej - poniŜej przykładowe parametry 
skuteczności epidemiologicznej. 
a)Gronkowiec Złocisty (Staphylococcus aureus) : 98.5% redukcji  
b)Gronkowiec Złocisty oporny na metycylinę (Methycillin Resistant Staphylococcus 
aureus): 99.8% redukcji 
c)E-Coli (Escherichia coli) : 98.1% redukcji 
d)Rodzina Anthrax (wąglik –Bacillus spp.) : 99.38% redukcji 
e)Paciorkowce (Streptococcus spp.) : 96.4% redukcji 



 

 

f)Pseudomonas aureuginosa : 99.0% redukcji 
g)Listeria monocytogenes : 99.75% redukcji 
h)Candida albicans : 99.92% redukcji 
i)Grzyby pleśniowe (Stachybotrys chartarum) : 99.93% redukcji?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje od Wykonawców złoŜenia tylko dokumentów 
określonych w SIWZ. 
 

52. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 1 oraz Opis techniczny nr 2 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie Załącznika pn. Opis techniczny 
nr 1 oraz Opis techniczny nr 2 w formie edytowalnej”. 
Odpowiedź: Zamawiający przedmiotowe dokumenty udostępnia we wszystkich 
prowadzonych postępowaniach w formacie PDF. 
 

53. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 1 
Przedmiot zamówienia: Jednostka zasilająca sufitowa: jednostanowiskowa 2 szt. 
dwustanowiskowa 9 szt. (1.1) 
Czy Zamawiający dopuści jednostkę zasilającą sufitową jednostanowiskową  
i dwustanowiskową o następujących parametrach ?” 

 
Panel, wykonany z naturalnego aluminium epoksydowanego,  odporny na płynne środki 
dezynfekcyjne. Sufitowa jednostka medyczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów 
medycznych klasy IIb. Podwieszany do sufitu. 

Wyrób ze znakiem CE w klasie IIb zgodnie z 93/42/EC  
– zarejestrowany w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych. 

Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie bez 
wystających elementów obudowy, front bez widocznych śrub lub nitów mocujących, bez 
ostrych krawędzi i kantów.  

Konstrukcja belki głównej panelu z aluminium, zapewniająca sztywność i rozdział 
oprzewodowania elektrycznego i teletech. oraz orurowania gazów med. Maksymalny wymiar 
przekroju – sz. 450 x wys. 230 mm (+/- 5mm) 

Opis na jedno stanowisko: 
Wózek po mokrej stronie z hamulcem i moŜliwością ruchu w poziomie jak i obrotu w wokół 
własnej osi o 360 stopni  wyposaŜony w: 
- 2 półki o wymiarach min. 430 x 425 mm wykonane z materiału typu Corian z zaokrąglonymi 
zabezpieczonymi specjalną nakładką rogami - półki wyposaŜone w szyny umiejscowione po 
bokach do montaŜu dodatkowych akcesoriów. Podczepione 2 szuflady. Półka jak i fronty 
szuflad wykonane z materiału typu Corian, szuflady wyposaŜone w system samodomykający. 
Dodatkowo moŜliwość zamocowania dodatkowej szuflady na klawiaturę. 
Wózek wyposaŜony uchwyty słuŜące od obracania i przemieszczania. 

Wózek po stronie suchej z hamulcem i moŜliwością ruchu w poziomie jak i obrotu w wokół 
własnej osi o 360 stopni  wyposaŜony w: 
- 2 półki o wymiarach min. 425 x 430 mm wykonane z materiału typu Corian z zaokrąglonymi  
rogami - półki wyposaŜone w szyny umiejscowione po bokach do montaŜu dodatkowych 
akcesoriów. 
- 1 półka o wymiarach min 425 x 430  mm z zaokrąglonymi rogami z podczepianą szufladą, 
półka jak i front szuflady wykonane z materiału typu Corian, szuflady wyposaŜone w system 



 

 

samodomykający. 
Dodatkowo moŜliwość zamocowania dodatkowej szuflady na klawiaturę. 
Wózek wyposaŜony uchwyty słuŜące od obracania i przemieszczania. 

Doprowadzenie zasilania w media gazowe i elektryczne do jednego miejsca w panelu. 

WyposaŜenie w oświetlenie elektryczne: 
- oświetlenie ogólne o mocy min. 1x36W – wyłącznik na panelu 
- oświetlenie miejscowe min.1x24W - wyłącznik na panelu 

Kanał rozprowadzający media elektryczne tj. instalację 230V i instalacje niskoprądowe 
umieszczony niezaleŜnie od gazów medycznych. Media elektryczne prowadzone w 
odseparowanym kanale instalacyjnym.  

Kanał zasilający z instalacją 230V i teletechniczną ściennej jednostki medycznej wyposaŜony 
w zlicowane z powierzchnią panelu gniazda elektryczne w module francuskim 45x45mm z 
automatycznym zabezpieczeniem otworów wtykowych, dla 1 stanowiska:  
    - 4 szt. gniazdo elektrycznych 
   -  4 szt. gniazdo ekwipotencjalne  

Kanał zasilający w gazy medyczne ścienną jednostkę medyczną klasy IIb wyposaŜony w 
punkty poboru gazów medycznych (standard AGA lub DIN, do uzgodnienia ma etapie 
dostawy). Gazy dla jednego stanowiska: 
- punkt poboru gazów med. Tlen O2  – 2 szt. 
- punkt poboru gazów med. PróŜnia VAC – 2 szt. 
- punkt poboru gazów med. Powietrze AIR  – 2 szt. 

 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 

 
54. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Opis techniczny nr 2 
Przedmiot zamówienia: Szafa dwudrzwiowa do zabudowy- 6 szt. (poz.11.24) 
Czy Zamawiający dopuści lodówkę o wymiarach: Wysokość : 84 cm Głębokość :50 cm 
Szerokość : 48 cm z  2 półkami szklanymi w chłodziarce oraz 3 półkami w drzwiach”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

55. Zapytanie: 
,, Przedmiot zamówienia: Kosz na odpady zbiorcze- 20 szt.  (poz. 12.6) 
1. Czy Zamawiający dopuści kosz na odpady zbiorcze o następujących parametrach:  
WYKONANIE: 
- stelaŜ ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposaŜona w klipsy zaciskowe 
zabezpieczające przed zsunięciem się worka 
-podstawa stalowa ocynkowana z osłoną z tworzywa sztucznego, 
wyposaŜona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z 
blokadą 
-pokrywa z tworzywa ABS ze spowalniaczem cichego opadania, który zapewnia komfort 
uŜytkowania, ale i zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem, 
-podstawa i pokrywa dostępna w kolorze białym Wymiary całkowite: 405x520x680 mm”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie opisanego kosza na odpady 
zbiorcze pod warunkiem spełnienia przez ten kosz pozostałych parametrów opisu 
zawartego w Załączniku Nr 2  



 

 

W przypadku zaoferowania dopuszczonego kosza na odpady zbiorcze powyŜsze 
zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

56. Zapytanie: 
,, Przedmiot zamówienia: Lustro nadumywalkowe – 19 szt (poz. 12.7) 
Czy zamawiający dopuści lustro nadumywalkowe o wymiarach: szerokość 60 cm, wysokość 
40 cm? ”. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści lustro umywalkowe o zaproponowanych 
wymiarach spełniające pozostały opis. W przypadku zaoferowania dopuszczonego 
lustra umywalkowego  powyŜsze zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku 
nr 2 do SIWZ. 
 

57. Zapytanie: 
,, Przedmiot zamówienia: Krzesło do stołu- 12 szt (poz. 11.23) 
Czy Zamawiający dopuści krzesła do stołu o następujących wymiarach z zachowaniem 
pozostałych wymagań? 
Wymiary: 
Wysokość całkowita: 850 mm 
Wysokość siedziska: 470 mm 
Szerokość całkowita: 370 mm 
Głębokość całkowita: 430 mm”. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści  krzesła do stołu o zaproponowanych wymiarach 
spełniające pozostały opis. W przypadku zaoferowania dopuszczonych krzeseł  
powyŜsze zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

58. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 1 
Przedmiot zamówienia: ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym  
i materacem – 20szt. (poz.4) 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z pozycjonerem bioder w postaci stałej części leŜa?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

59. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 1 
Przedmiot zamówienia: ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym  
i materacem – 20szt. (poz.4) 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z regulacją wysokości w zakresie 440mm – 820mm?”. 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

60. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 1 
Przedmiot zamówienia: ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym  
i materacem – 20szt. (poz.4) 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko wyposaŜone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu 
oparcia z zaznaczeniem kąta 30 i 60 stopni, z moŜliwością łatwej kontroli kąta 45 stopni oraz  
z wskaźnikami kąta nachylenia ramy łóŜka?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 



 

 

 
61. Zapytanie: 

,, Dotyczy: Opis techniczny nr 1 
Przedmiot zamówienia: ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym  
i materacem – 20szt. (poz.4) 
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg w pkt. 31 oraz 70 w przypadku zaoferowania 
łóŜka z segmentem pleców wyposaŜonym w funkcję podwójnej autoregresji, dzięki której dolna 
krawędź segmentu pleców podczas jego podnoszenia odsuwa ruchem „po okręgu”, unosząc 
tym samym górną krawędź segmentu pleców, dzięki czemu materac nie wywiera nacisku na 
ciało pacjenta i nie działają siły tarcia? Rozwiązanie jest toŜsame z wymaganym, finalny efekt 
jest taki sam”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

62. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 1 
Przedmiot zamówienia: ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym  
i materacem – 20szt. (poz.4) 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z maksymalnym przechyłem leŜa do pionizacji 0o – 16o?”.  
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

63. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 1 
Przedmiot zamówienia: ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym  
i materacem – 20szt. (poz.4) 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z funkcją CPR za pomocą jednego przycisku na panelu 
sterowania oraz w barierkach bocznych polegającą na wypoziomowaniu wszystkich 
segmentów oraz opuszczeniu leŜa do minimalnej wysokości, a takŜe wypuszczeniu powietrza z 
komór materaca oraz za pomocą dźwigni ręcznych, umieszczonych z obu stron, przy 
segmencie pleców, po zwolnieniu których następuje wypoziomowanie segmentu pleców?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

64. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 1 
Przedmiot zamówienia: ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym  
i materacem – 20szt. (poz.4) 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko bez systemu wykrywającego przeszkodę podczas opuszczania, 
z uwagi na brak ryzyka samodzielnego opuszczania leŜa przez pacjenta, regulacji dokonuje 
zawsze personel medyczny, który obserwuje łóŜko i jego otoczenie?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

65. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 1 
Przedmiot zamówienia: ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym  
i materacem – 20szt. (poz.4) 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z pozycją wyjściową polegającą na podniesieniu segmentu 
pleców do pozycji maksymalnej, wypoziomowaniu sekcji noŜnej oraz opuszczeniu leŜa do 
wysokości minimalnej, a takŜe , po osiągnięciu pozycji wyjściowej regulacja zatrzymuje się 
bez konieczności sygnalizowania graficznym interfejsem?”. 



 

 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

66. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 1 
Przedmiot zamówienia: ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym  
i materacem – 20szt. (poz.4) 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z elektrycznie regulowaną boczną pozycją wyjściową, poprzez 
wspomaganie wyjścia bokiem za pomocą przechyłu bocznego wykonywanego całym leŜem?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

67. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 1 
Przedmiot zamówienia: ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym  
i materacem – 20szt. (poz.4) 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko wyposaŜone w moŜliwość ustawienia alarmu opuszczenia leŜa 
przez pacjenta oraz alarmu poruszania się pacjenta w kierunku krawędzi leŜa?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

68. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 1 
Przedmiot zamówienia: ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym  
i materacem – 20szt. (poz.4) 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko bez funkcji obliczenia współczynnika BMI, jest funkcja 
zbędna?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

69. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 1 
Przedmiot zamówienia: ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym  
i materacem – 20szt. (poz.4) 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z funkcją zatrzymania segmentu pleców pod kątem 30 stopni 
bez alarmu opuszczenia segmentu oparcia poniŜej kąta 30 lub 45 stopni? Opisany alarm 
będzie wprowadzał dodatkowy, niepotrzebny hałas na sali chorych.”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

70. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 1 
Przedmiot zamówienia: ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym  
i materacem – 20szt. (poz.4) 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko wyposaŜone w segment oparcia przezierny dla promieni RTG 
oraz z moŜliwością wsunięcia kasety pod segment, za pomocą zintegrowanego z segmentem 
pleców uchwytu/kieszeni na kasetę RTG, redukującego konieczność podnoszenia pacjenta?”. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści  łóŜka szpitalne wielofunkcyjne z 
zaproponowanym rozwiązaniem. W przypadku zaoferowania dopuszczonego 
rozwiązania  powyŜsze zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 

71. Zapytanie: 



 

 

,, Dotyczy: Opis techniczny nr 1 
Przedmiot zamówienia: ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym  
i materacem – 20szt. (poz.4) 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko wyposaŜone w napęd elektryczny ułatwiający prowadzenie 
łóŜka do przodu oraz do tyłu, uruchamiany za pomocą panelu sterowania napędem,  
z moŜliwością zawieszenia panelu na szczycie?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

72. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 1 
Przedmiot zamówienia: ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym  
i materacem – 20szt. (poz.4) 
Czy Zamawiający dopuści łóŜko z uchwytami do łatwiejszego prowadzenia łóŜka w postaci 
wyprofilowanych uchwytów w szczytach łóŜka, bez moŜliwości ich złoŜenia?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

73. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 1 
Przedmiot zamówienia: ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym  
i materacem – 20szt. (poz.4) 
Czy Zamawiający dopuści (dot. Wymagania dodatkowe pkt. 2) łóŜko wyposaŜone w 
zintegrowany materac oraz z funkcją całodobowego rotowania pacjenta na boki za pomocą 
całego leŜa? Dzięki tej funkcji uzyskiwany jest taki sam efekt jak w przypadku wymaganego 
rozwiązania, tj. poprawa wydolności płuc”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

74. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 1 
Przedmiot zamówienia: ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym  
i materacem – 20szt. (poz.4) 
Czy Zamawiający dopuści (dot. Wymagania dodatkowe pkt. 4 i5) łóŜko z funkcją rotowania 
pacjenta, która ułatwia przesunięcie rozluźnionej wydzieliny w kierunku górnych dróg 
oddechowych (ułatwia wydalanie wydzieliny) z moŜliwością regulacji częstotliwości oraz 
zakresu obrotu. Dzięki tej funkcji uzyskiwany jest taki sam efekt jak w przypadku wymaganego 
rozwiązania, tj. usuwanie wydzieliny z płuc”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

75. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 2 
Przedmiot zamówienia: Wózek do przewoŜenia chorych- 3 szt. (poz. 10.9)  
Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości leŜa, dostępną z obu 
stron wózka za pomocą dźwigni noŜnej w zakresie 585mm – 905mm?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

76. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 2 
Przedmiot zamówienia: Wózek do przewoŜenia chorych- 3 szt. (poz. 10.9)  



 

 

Czy Zamawiający dopuści wózek z manualną regulacją segmentu pleców ze 
wspomaganiem spręŜyn gazowych w zakresie 0o – 70o?”.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuści  wózek do przewoŜenia chorych z 
zaproponowanym parametrem. W przypadku zaoferowania dopuszczonego 
rozwiązania powyŜsze zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 

77. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 2 
Przedmiot zamówienia: Wózek do przewoŜenia chorych- 3 szt. (poz. 10.9)  
Czy Zamawiający dopuści wózek z pozycją Trendelenburga i antyTrendelenburga, 

regulowaną hydraulicznie w zakresie ±12°?”.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuści  wózek do przewoŜenia chorych z 
zaproponowanym parametrem. W przypadku zaoferowania dopuszczonego 
rozwiązania powyŜsze zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku nr 2 do 
SIWZ. 
 

78. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 2 
Przedmiot zamówienia: Wózek do przewoŜenia chorych- 3 szt. (poz. 10.9)  
Czy Zamawiający dopuści wózek wraz z materacem o nośności 230kg?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

79. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 2 
Przedmiot zamówienia: Wózek do przewoŜenia chorych- 3 szt. (poz. 10.9)  
Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem o grubości 6cm oraz szerokości 65cm?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

80. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 2 
Przedmiot zamówienia: Stoliki przyłóŜkowe – 20szt (poz. 10.12) 
Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóŜkowy/szafkę wykonaną w systemie tworzywowych 
odlewów, trwale ze sobą połączonych o wymiarach całkowitych 480x480x810mm?”. 
Odpowiedź: Nie. 
 

81. Zapytanie: 
,, Dotyczy: Opis techniczny nr 2 
Przedmiot zamówienia: Stoliki przyłóŜkowe – 20szt (poz. 10.12) 
Czy Zamawiający dopuści stolik przyłóŜkowy/szafkę wykonaną z blachy stalowej, 
ocynkowanej, lakierowanej proszkowo o wymiarach całkowitych 51x48,5x93 cm?”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie stolika przyłóŜkowego 
wykonanego z blachy stalowej, ocynkowanej, lakierowanego proszkowo o wymiarach 
całkowitych 51x48,5x93 cm spełniającego pozostały opis zawarty w SIWZ. 
 

82. Zapytanie: 
,,Pozycja 4. ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt 



 

 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem, które nie posiada tworzywowej osłony podwozia? ŁóŜko 
posiada otwartą konstrukcję podstawy co ułatwia czyszczenie i znacznie przyspiesza 
wymianę części, a takŜe skraca czas czynności serwisowych, co przekłada się na obniŜenie 
kosztów ewentualnego serwisu. DuŜy prześwit pod podstawą pozwala na łatwy dostęp dla 
podnośników pacjenta. Dodatkowo w podstawie umieszczone czujniki systemu 
wykrywającego przeszkody podczas opuszczania”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

83. Zapytanie: 
,,Pozycja 4. ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem, które nie posiada pozycjonerów bioder pacjenta? Funkcja 
wskazuje jednego producenta, a odstąpienie od wymogu pozwoli na przystąpienie do 
postępowania większej liczbie oferentów.”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

84. Zapytanie: 
,,Pozycja 4. ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem, które nie posiada alarmu odblokowanrgo hamulca?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

85. Zapytanie: 
,, Pozycja 4. ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem, w których wysokość barierek wynosi 465 mm? Oferowany 
parametr tylko nieznacznie róŜni się od wymaganego.”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

86. Zapytanie: 
,, Pozycja 4. ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem, które nie jest posiada pozycjonerów przewodów kroplówek, 
tlenu i drenów? Do łóŜka dostępna jest cała gama akcesoriów jak: wieszaki kroplówki 
proste i łamane, statywy pomp infuzyjnych, uchwyty do butli tlenowych, ramy trakcyjne 
itd.”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

87. Zapytanie: 
,, Pozycja 4. ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem, w którym regulacja długości segmentu noŜnego odbywa się 
mechanicznie w łatwy i intuicyjny sposób? Po przedłuŜeniu specjalny wysuwany panel 
wypełnia leŜe bez konieczności umieszczania tam prześcieradeł lub koców. Elektryczna 
regualcja segmentu noŜnego moŜe niepotrzebnie przedraŜać wartość łóŜka i w Ŝaden 
sposób nie wpływa na komfort pacjenta”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 



 

 

 
88. Zapytanie: 

,, Pozycja 4. ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem, które zamiast wydłuŜania segmentu oparcia podczas jego 
podnoszenia wraz z wydłuŜeniem materaca posiada zaawansowaną autoregresję, które 
polega na rozsuwaniu się segmentów podczas zmian pozycji. Oferowana funkcja zapobiega 
zsuwaniu oraz zakleszczeniu pacjenta”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

89. Zapytanie: 
,, Pozycja 4. ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem wyposaŜone w obustronną dźwignię reczną uruchamiającą 
mechanicznie funkcję CPR. Dźwignia łatwo dostępna takŜe przy opuszczonych barierkach 
w kolorze wyraźnie odróŜniającym się od innych funkcji łóŜka. Segment oparcia 
wyposaŜony w spręŜynę gazową, która po uruchomieniu CPR dźwignią ręczną będzie 
stabilizować ruch oparcia w dół tak by nie doszło do gwałtownego uderzenia segmentu o 
ramę leŜa co wpływa na bezpieczeństwo pacjenta”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

90. Zapytanie: 
,, Pozycja 4. ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem z funkcją elektryczną CPR gdzie po uruchumieniu łóŜko 
rozpoczyna sekwencję skoordynowanych ruchów polegających na wypoziomowaniu 
segmentów leŜa z kaŜdej pozycji i obniŜenia leŜa oraz wypuszczenia powietrza z komór. 
Funkcja działa niezaleŜnie od wszelkich blokad indywidualnych. Pozycja uzyskiwana za 
pomocą jednego przycisku na panelu sterowania umieszczonego w barierkach bocznych”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

91. Zapytanie: 
,, Pozycja 4. ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem, w którym osiągnięcie ułoŜenia w pozycji horyzontalnej  uzyskuje 
się dostępnym przyciskiem CPR? Proponwana opcja daje indentyczny efekt jak 
wymagana”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

92. Zapytanie: 
,, Pozycja 4. ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem, które nie jest wyposaŜone w opcję pozycji wyjściowej? Funkcja 
ta jest parametrem wyróŜniającym jednego wykonawcę, a rezygnacja z niej pozwoli na 
złoŜenie ofert większej liczbie oferentów”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

93. Zapytanie: 



 

 

,, Pozycja 4. ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem, które zamiast ekranów ciekłokrystalicznych posiada 
wyświetlacze cyfrowe (po obu stronach łóŜka) wyświetlające m.in. wagę pacjenta, kąty 
przechyłów trend i anty-trend, oparcia pleców”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

94. Zapytanie: 
,, Pozycja 4. ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem, które zamiast funkcji śledzenia zmian masy ciała pacjenta 
pokazuje aktualną wagę po naciśnięciu przycisku wagi. System wyposaŜony w funkcję 
autokompensacji (bez współczynnika BMI), która pozwala na dodawania/odejmowanie 
akcesoriów na leŜe bez wpływu na odczyt wagi pacjenta. MoŜliwość wyświetlania wagi w 
zaokrągleniu do najbliŜszych 100 lub 500 gram. Waga w najwyŜszej, III klasie 
dokładności”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

95. Zapytanie: 
,, Pozycja 4. ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem, które nie posiada opcji ustawienia alarmów opuszczenia 
segmentu oparcia pleców poniŜej 30 i 45o? Łózko wyposaŜone w system elektronicznej 
kontroli kąta nachylenia oparcia 30°, którego działanie polega na chwilowym zatrzymaniu 
segmentu oparcia w trakcie unoszenia”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

96. Zapytanie: 
,, Pozycja 4. ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem, które zamiast automatycznego systemu dostososowującego 
długość segmentu oparcia wraz z materacem do aktualnego kąta nachylenia posiada 
regulację długości leŜa oraz moŜliwość wydłuŜenia materaca poprzez wbudowane 
przewody powietrzne dopompowujące dodatkowe komory materaca.”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

97. Zapytanie: 
,, Pozycja 4. ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem, w którym szczyty od strony głowy oraz nóg pacjenta mają 
wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia, bez moŜliwości składania? ŁóŜko 
wyposaŜone w intuicyjny napęd wspomagający transport pacjenta, aby umoŜliwić kaŜdemu 
opiekunowi łatwe manewrowanie — bez konieczności obsługiwania skomplikowanych 
mechanizmów sterujących”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

98. Zapytanie: 
,, Pozycja 4. ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt 



 

 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem, które posiada moŜliwość zaprogramowania ciągłej rotacji 
bocznej z wyborem czasu wstrzymania spośród: 30, 15, 8 i 2 min.? Funkcja ta umoŜliwia 
obrót pacjenta o ok. 20o w prawą stronę, ułoŜenie pacjenta na środku, a następnie obrót o 
około 20o w lewą stronę po odczekaniu czasu wstrzymania w kaŜdej pozycji”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

99. Zapytanie: 
,, Pozycja 4. ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem, które zamiast funkcji oklepywania tylnej ściany klatki 
piersiowej pacjenta posiada funkcję wspomagającą krąŜenie limfy, z moŜliwością 
ustawienia nasilenia (wysoka, średnia i niska pulsacja) i czasu pracy pulsacji?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

100. Zapytanie: 
,, Pozycja 4. ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem – 20 szt 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem, które posiada funckję wspomagania wyjścia pacjenta bokiem 
poprzez obniŜenie ciśnienia w komorach w sekcji podparcia tułowia/siedziska aby ułatwić 
pacjentowi schodzenie oraz ułatwić podkładanie basenu”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

101. Zapytanie: 
,,Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem, w którym maksymalny przechył leŜa do pionizacji wynosi 120?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

102. Zapytanie: 
,,Pytanie 1. Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ, Przedmiot zamówienia: defibrylator dwufazowy 
ze stymulacją i kardiowersją – 2 szt., pkt. III.7. 
Czy w ramach min. 6 kompletów elektrod, które mają być  dostarczone wraz z 
defibrylatorami Zamawiający oczekuje, aby część z nich była przezierna dla 
promieniowania X? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje elektrod przeziernych dla promieniowania X.   
 

103. Zapytanie: 
,, Monitor rzutu minutowego serca – 6 szt. (Poz. 2.1) 
Czy Zamawiający wymaga, aby monitor do pomiaru rzutu serca, poza metodą termodylucji 
przezpłucnej, posiadał moŜliwość pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia 
tętniczego?”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza aby monitor do 
pomiaru rzutu serca poza metodą termodylucji  przezpłucnej posiadał moŜliwość 
pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego. 
 

104. Zapytanie: 



 

 

,, Monitor rzutu minutowego serca – 6 szt. (Poz. 2.1) 
Czy Zamawiający wymaga, aby monitor do pomiaru rzutu serca posiadał moŜliwość 
rozbudowy o funkcję nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą zaciśniętej objętości przy 
uŜyciu mankietu załoŜonego na palec?”. 
Odpowiedź: Zamawiający  nie stawia takiego wymogu,  ale dopuszcza 
zaproponowane rozwiązanie. 
 

105. Zapytanie: 
,, Monitor rzutu minutowego serca – 6 szt. (Poz. 2.1) 
Czy Zamawiający wymaga, aby monitor do pomiaru rzutu serca posiadał moŜliwość 

kalibracji saturacji krwi Ŝylnej SCVO2 motodą in-vivo oraz in-vitro?”. 

Odpowiedź: Zamawiający  nie stawia takiego wymogu ale dopuszcza zaproponowane 
rozwiązanie . 
 

106. Zapytanie: 
,, Monitor rzutu minutowego serca – 6 szt. (Poz. 2.1) 
Czy Zamawiający wymaga, aby w urządzeniach do pomiaru rzutu minutowego serca była 
moŜliwość wprowadzenia poprawki związanej z resekcją płuca lub jego płata w celu 
dokładniejszych obliczeń termodylucji przezpłucnej?”. 
Odpowiedź: Zamawiający  nie stawia takiego wymogu ale dopuszcza zaproponowane 
rozwiązanie . 
 

107. Zapytanie: 
,, Monitor rzutu minutowego serca – 6 szt. (Poz. 2.1) 
Czy Zamawiający wymaga, aby w przypadku zaoferowania oddzielnego monitora do 
pomiaru rzutu minutowego serca jego wielkość wynosiła co najmniej 10 cali?”. 
Odpowiedź: Zamawiający  nie stawia takiego wymogu ale dopuszcza zaproponowana 
wielkość monitora . 
 

108. Zapytanie: 
,, Monitor rzutu minutowego serca – 6 szt. (Poz. 2.1) 
Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia były kompatybilne z uŜywanymi przez 
Zamawiającego przetwornikami do krwawego pomiaru ciśnienia?”. 
Odpowiedź: Zamawiający  nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza zaproponowane 
rozwiązanie . 
 

109. Zapytanie: 
,, Pytanie 1 - Dot. pkt IV Termin wykonania zamówienia 
Czy zamawiający zgodzi się na wydłuŜenie terminu realizacji do min. 8-10 miesięcy?  
Z uwagi na aktualną sytuację rynkową związaną z dostępnością potencjału firm 
budowlanych, leŜy to w interesie Zamawiającego. Jednocześnie wniosek ten jest zgodny z 
zapisami umowy, tj. termin wykonania wpisuje się ramy czasowe przewidziane na 
realizację i rozliczenie projektu RPO”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody i podtrzymuje w tym zakresie zapisy 
SIWZ. 
 

110. Zapytanie: 



 

 

,, Pytanie 2 - Dot. pkt V ppkt 1 par 2  
Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
 
Wnosimy o zmianę zapisu na : „Wykonawcy muszą posiadać sumaryczne ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 10 mln PLN”. Niniejszy zapis jest uzasadniony  
z punktu widzenia oferentów występujących jako konsorcja”. 
 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w pkt. V ppkt. 1. 2) i jednocześnie 
wyjaśnia, Ŝe w przypadku konsorcjum wymóg posiadania polisy ubezpieczeniowej 
OC zostanie spełniony zarówno, gdy jeden członek konsorcjum będzie posiadał polisę 
ubezpieczeniową przynajmniej na kwotę 14 mln zł., ale takŜe, gdy dwaj (lub więcej) 
członkowie konsorcjum przedłoŜą polisy ubezpieczeniowe na łączną sumę nie 
mniejszą niŜ 14 mln złotych.  
 

111. Zapytanie: 
,, Pytanie 3 - Dot. pkt V ppkt 1 par 2b 
Wnosimy o zmianę wymogu na : ” Wykonawca/y wykonał w okresie 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej inwestycji obejmującej dostawy wyposaŜenia 
oddziału intensywnej opieki medycznej, lub innego wysokospecjalistycznego działu 
szpitalnego, wraz z jego wybudowaniem bądź samą budowę/ przebudowę/ adaptację 
pomieszczeń na ten cel  o łącznej wartości co najmniej 5 000 000,00 pln brutto, lub co 
najmniej dwóch takich inwestycji o łącznej wartości 2 500 000,00 pln. Z uwagi na 
rekomendacje wydane przez UZP dot. rozdzielania urządzeń od części budowlanej w 
ostatnich latach –  zapis przedstawiony przez Zamawiającego  ogranicza moŜliwość 
składania konkurencyjnych ofert przez wysokospecjalistyczne podmioty o doskonałej 
wiedzy i doświadczeniu a tym samym ograniczona zostaje moŜliwość złoŜenia 
konkurencyjnej oferty z korzyścią dla Zamawiającego.”. 

Odpowiedź: Zamawiający  zwraca uwagę na fakt, Ŝe przedmiotowy warunek dotyczy 
wykazania się przez Wykonawcę dostawami wyposaŜenia oddziału intensywnej terapii 
wraz z jego wybudowaniem lub adaptację pomieszczeń na ten cel,  jedno z drugim jest 
więc ściśle związane i nie chodzi w tym przypadku o wykazywanie robót budowlanych 
w oderwaniu od dostaw wyposaŜenia. Zamawiający przypomina takŜe, Ŝe w 
przedmiotowym postępowaniu  stosuje się przepisy Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych jak dla dostaw (zapis w pkt. III SIWZ podstawa prawna: art. 5c ust. 1 Pzp.) 

112. Zapytanie: 
,, Pytanie 4 - Dot. pkt XII ppkt 9  
Prosimy o doprecyzowanie w naszej ocenie zbyt ogólnie postawionego wymogu  
i modyfikację jak niŜej:  
– cena powinna zawierać….- „koszty gwarancji wraz z przeglądami technicznymi  
i wymianą podzespołów w wypadku ich uszkodzenia (wynikającego z ich wady,   
z wykluczeniem udziału osób trzecich oraz nieprawidłowego uŜytkowania i czynników 
zewnętrznych) w okresie gwarancji oraz koszty serwisu pogwarancyjnego podanych 
pozycji , obejmującego przeglądy techniczne wynikające z zaleceń producenta wraz  
z przewidzianymi częściami zamiennymi (z wykluczeniem części eksploatacyjnych – 
zuŜywalnych). 
Uzasadnienie: Naprawy niezwiązane z gwarancją uniemoŜliwiają Wykonawcy prawidłowe 
oszacowanie ilości przypadków ich wystąpienia a co za tym idzie realnych kosztów. Taki 



 

 

zapis jedynie porządkuje stan ujęty juŜ w zakresie przedstawionego w SIWZ projektu 
umowy”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie zaproponowanej 
modyfikacji. W ocenie Zamawiającego zapis w pkt. XII. 9 SIWZ w sposób 
wystarczający precyzuje sposób obliczenia ceny oferty.  
 

113. Zapytanie: 
,, Pytanie 5 - Dot. Umowa par. 2   pkt 2 Terminy realizacyjne 
Zwracamy się z prośbą o podanie maksymalnej ilości  i długości okresów czasowego 
wstrzymania prac jakie przyjmuje Zamawiający. Z uwagi na brak takiego zapisu 
potencjalny wykonawca nie jest w stanie załoŜyć ryzyka przekroczenia terminów realizacji 
zadania. Wymienione tu czynniki niezaleŜne od Wykonawcy w skrajnie niekorzystnych 
warunkach mogą prowadzić do przekroczenia terminu wskazanego w pkt 3 tego paragrafu 
i narazić go na nieuzasadnione  konsekwencje finansowe wielkich rozmiarów.”. 
Odpowiedź: Zamawiający określił terminy wykonania przedmiotowego zamówienia , 
a Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
(składając ofertę) musi zdawać sobie sprawę czy jest w stanie zrealizować przedmiot 
zamówienia nie tylko na warunkach określonych w SIWZ w tym równieŜ w 
wymaganym terminie. 
 

114. Zapytanie: 
,, Pytanie 6 - Dot. Umowa par. 6   pkt 7 ppkt 2,3 Warunki Gwarancji 
Z uwagi na wysokospecjalistyczny charakter urządzeń medycznych będących przedmiotem 
umowy, prosimy o wydłuŜenie terminu usunięcia wady do 14 dni od daty ujawnienia wady, 
z uwzględnieniem zapisu ppkt 3. O ile dostarczenie takiego sprzętu jest moŜliwe ( prosimy  
o wyłączenie elementów stałych tj. mostów z tego zapisu) Prośba podyktowana jest w duŜej 
mierze faktem iŜ samo sprowadzenie części zamiennych z zagranicy jest procesem 
czasochłonnym a nie wynika z winy Serwisu producenta czy Wykonawcy”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie zaproponowanej 
modyfikacji przedmiotowego zapisu. 
 

115. Zapytanie: 
,, Pytanie 7 - Dot. Umowa par. 6   pkt 7 ppkt 8 Warunki Gwarancji 
Prosimy o wykreślenie lub modyfikację tego punktu. W naszej opinii interpretacja jakiej 
moŜna dokonać na podstawie tego punktu wskazuje iŜ Zamawiający moŜe domagać się 
wymiany sprawnego urządzenia objętego gwarancją tylko z uwagi na fakt  wycofania go  
z produkcji lub zastąpienie nowszym modelem. Warto nadmienić iŜ Producent a tym samym 
Wykonawca, zobligowany jest do dostawy części zamiennych do dostarczonego urządzenia 
na warunkach opisanych w umowie”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na wykreślenie przedmiotowego zapisu. 
Zamawiający wyjaśnia, Ŝe treść tego zapisu odnosi się tylko do sytuacji wskazanej w 
przedmiotowym zapisie i ma ścisły związek z brakiem moŜliwości spełnienia 
warunków gwarancji.  
 

116. Zapytanie: 
,, Pytanie 8 - Dot. Umowa par. 7   pkt 1 ppkt 1, 2 Kary umowne 
Prosimy o modyfikację zapisu tego punktu poprzez  dodanie  zapisu „w stopniu 
 proporcjonalnym do wykazanych braków w realizacji” Przy tak wysokiej wartości 



 

 

projektu, jego złoŜoności, krzywdzącym byłoby obciąŜać potencjalnego Wykonawcę 
kosztami kar wielokrotnie przewyŜszającymi wartość uchybienia. Np. brak kabla EKG 
wartość 1000 pln – kara za jeden dzień ~20 000,00 pln. ToŜsama sytuacja ma miejsce  ppkt 
2  dotyczącym usunięcia wad w okresie gwarancji. Liczymy na pozytywne ustosunkowanie 
się do naszego wniosku.”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na dodanie zaproponowanego zapisu. 
Podany przez Wykonawcę przykład nie odzwierciedla intencji zapisu. Zapis w § 7 ust. 
1.1)  o brzmieniu "Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej: 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień zwłoki w 
terminie realizacji przedmiotu umowy;" odnosi się do terminu wykonania 
przedmiotowego zamówienia, co jest niezwykle istotne i z czego Wykonawca 
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (składając ofertę) 
musi zdawać sobie sprawę, czy jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia na 
warunkach określonych w SIWZ w tym równieŜ w wymaganym terminie. 
Natomiast treść zapisu w § 7 ust. 1 pkt 2 Wzoru umowy Zamawiający wykreślił i 
zastąpił  następującym zapisem : ,,2) w wysokości 1% wartości brutto urządzenia, które 
uległo awarii, za kaŜdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w § 6 tj. m.in. 
usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji”.(patrz odp. na pyt. nr 7) 
 

117. Zapytanie: 
,, Pytanie 9 - Dot. Umowa par. 7   pkt 1 ppkt 3 Kary umowne 
Wnosimy o obniŜenie wysokości kary do 5% wynagrodzenia Brutto z uwagi na złoŜony 
charakter projektu i stopień jego skomplikowania, Wykonawca jest naraŜony na mnogość 
ryzyk jakie przy zachowaniu pełnego profesjonalizmu i dobrej woli, mogą wpłynąć na brak 
moŜliwości realizacji zadania. Kara w  proponowanej wysokości stanowi wystarczająco 
dotkliwy bodziec jaki moŜe ponieść Wykonawca kalkulując go na etapie oceny ryzyk.”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody i podtrzymuje w tym zakresie zapisy 
SIWZ. 
 

118. Zapytanie: 
,, Pytanie 10 - Dot. Umowa par. 7   pkt 1 ppkt 5 Kary umowne 
Z uwagi na charakter opisanych w tym punkcie wad nieistotnych których nie da się usunąć 
prosimy o obniŜenie wymiaru kary do poziomu 0,1 % wartości brutto umowy.  
W powszechnej praktyce wady takie nie są obciąŜane Ŝadnymi karami lub kwestie ich 
rozwiązywane są polubownie”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody i podtrzymuje w tym zakresie zapisy 
SIWZ. 
 

119. Zapytanie: 
,,Dot. Zestawienie parametrów technicznych Poz. 4 ŁóŜko szpitalne wielofunkcyjne 
 z napędem elektrycznym i materacem 20 szt. pkt. 71 
Czy Zamawiający dopuści nowoczesne łóŜko szpitalne wielofunkcyjne z napędem 
elektrycznym i materacem wyposaŜone w funkcję snu, po uruchomieniu której materac 
będzie rzadziej dostosowywał się do zmian ułoŜenia pacjenta pozostając cały czas w trybie 
terapeutycznym?”. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. W przypadku 
zaoferowania łóŜka szpitalnego z dopuszczona funkcjonalnością zmianę te naleŜy 



 

 

odpowiednio uwzględnić w Załączniku Nr 2 .   
 

120. Zapytanie: 
,, Dot. Zestawienie parametrów technicznych Poz. 10.9 Wózek do przewoŜenia chorych  
3 szt. pkt. I.6 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewoŜenia chorych z wysokością minimalną 
mierzoną od podłoŜa do górnej krawędzi materaca 628 mm?”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę i zmienia zapis w Załączniku Nr 2 w poz. 
10.9 pkt. I.6 do postaci: „Wysokość minimalna leŜa mierzona od podłoŜa do górnej 
płaszczyzny leŜa z materacem 710± 90 mm . 
 

121. Zapytanie: 
,, Dot. Zestawienie parametrów technicznych Poz. 10.9 Wózek do przewoŜenia chorych 3 
szt. pkt. II.4 
Czy Zamawiający nie wpisał omyłkowo wysokości w w/w punkcie? Zamawiający opisuje 
wysokość, zarówno minimalną jak i maksymalną w odrębnych punktach opisu przedmiotu 
zamówienia. Wysokość wózka z materacem równieŜ będzie zaleŜała od tego, czy wózek 
ustawiony jest na wysokości minimalnej czy maksymalnej. Prosimy o wykreślenie punktu 
II.4 w pozycji 10.9 Zestawienia parametrów technicznych.”. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, Ŝe w treści opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 
II.4 nastąpiła omyłka   pisarska. Zamawiający usuwa punkt II.4 
 

122. Zapytanie: 
,, Dotyczy SIWZ. 
Punkt V 1. 2) b) 
Czy Zamawiający uzna, Ŝe spełni wymogi jeŜeli potwierdzi wykonanie w ciągu ostatnich 
trzech lat dostawy sprzętu medycznego o wartości minimum 5000000,00 pln?”. 
Odpowiedź: Nie. Aby spełnić postawiony warunek w zakresie zdolności technicznej 
lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, Ŝe wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert w postępowaniu co najmniej  jedną inwestycję  
obejmującą dostawy wyposaŜenia oddziału intensywnej terapii wraz z jego 
wybudowaniem lub adaptacją pomieszczeń na ten cel o łącznej wartości co najmniej 
10 000 000 zł brutto lub co najmniej dwóch takich inwestycji o łącznej wartości co 
najmniej 5 000 000 zł kaŜda z nich. 
 

123. Zapytanie: 
,,Załącznik nr 2 do SIWZ 
Czy Zamawiający wyodrębni z zadania pozycje –przedmiot zamówienia: Monitor funkcji 
Ŝyciowych 20 szt. (poz. 1.2) oraz Monitor rzutu minutowego serca 6 szt. (poz. 2.1)? Ma to 
uzasadnienie celem otrzymania konkurencyjnych ofert i jest zgodne z racjonalnym 
wydatkowaniem środków w ramach przetargów publicznych”. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraŜa zgody na wydzielenie jakiejkolwiek pozycji 
z przedmiotu zamówienia stanowiącego kompleksowe wyposaŜenie oddziału 
anestezjologii i intensywnej terapii. 
 

124. Zapytanie: 
,, Załącznik nr 2 do SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. 



 

 

Zestawienie parametrów technicznych 
Monitor funkcji Ŝyciowych 20 szt. (poz. 1.2) 
Punkt III.4. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor nie 
wykorzystujących elementów aktywnych sieci teleinformatycznej posiadanej przez 
Zamawiającego?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

125. Zapytanie: 
,, Załącznik nr 2 do SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. 
Zestawienie parametrów technicznych 
Monitor funkcji Ŝyciowych 20 szt. (poz. 1.2) 
Punkt III.6. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor bez funkcji 
automatycznego otwierania okna zdalnego monitora?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

126. Zapytanie: 
,, Załącznik nr 2 do SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. 
Zestawienie parametrów technicznych 
Monitor funkcji Ŝyciowych 20 szt. (poz. 1.2) 
Punkt V.1. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z moŜliwością 
wyświetlania 12 krzywych dynamicznych?”. 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego rozwiązania powyŜsze 
zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku nr 2 do SIWZ 
 

127. Zapytanie: 
,, Załącznik nr 2 do SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. 
Zestawienie parametrów technicznych 
Monitor funkcji Ŝyciowych 20 szt. (poz. 1.2) 
Punkt VI.1. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z modułem 
transportowym o przekątnej minimum 6,1”?”. 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego parametru powyŜsze 
zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku nr 2 do SIWZ 
 

128. Zapytanie: 
,, Załącznik nr 2 do SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. 
Zestawienie parametrów technicznych 
Monitor funkcji Ŝyciowych 20 szt. (poz. 1.2) 
Punkt VI.10. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposaŜony  
w moduł transportowy o klasie minimum IP3X?”. 



 

 

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

129. Zapytanie: 
,, Załącznik nr 2 do SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. 
Zestawienie parametrów technicznych 
Monitor funkcji Ŝyciowych 20 szt. (poz. 1.2) 
Punkt VI.13. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposaŜony  
w moduł transportowy z jednym torem temperatury?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

130. Zapytanie: 
,, Załącznik nr 2 do SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. 
Zestawienie parametrów technicznych 
Monitor funkcji Ŝyciowych 20 szt. (poz. 1.2) 
Punkt VII.7. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor bez funkcji 
spoczynkowej analizy EKG 12-odprowadzeniowego?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

131. Zapytanie: 
,, Załącznik nr 2 do SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. 
Zestawienie parametrów technicznych 
Monitor funkcji Ŝyciowych 20 szt. (poz. 1.2) 
Punkt VII.19. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z moŜliwością 
przepinania elektrod do  wyboru odprowadzeń do monitorowania oddechu?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 
 

132. Zapytanie: 
,, Załącznik nr 2 do SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. 
Zestawienie parametrów technicznych 
Monitor funkcji Ŝyciowych 20 szt. (poz. 1.2) 
Punkt VII.37. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor bez moŜliwości 
wpisania własnych nazw etykiet pomiaru temperatury?”. 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego parametru powyŜsze 
zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

133. Zapytanie: 
,, Załącznik nr 2 do SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. 
Zestawienie parametrów technicznych 
Monitor funkcji Ŝyciowych 20 szt. (poz. 1.2) 



 

 

Punkt VII.43. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z moŜliwością 
automatycznego pomiaru PPV?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

134. Zapytanie: 
,, Załącznik nr 2 do SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. 
Zestawienie parametrów technicznych 
Monitor funkcji Ŝyciowych 20 szt. (poz. 1.2) 
Punkt VII.44. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor bez kursora 
krzywej inwazyjnego ciśnienia?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ 

135. Zapytanie: 
,, Załącznik nr 2 do SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. 
Zestawienie parametrów technicznych 
Monitor funkcji Ŝyciowych 20 szt. (poz. 1.2) 
Punkt VIII.8. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor bez wizualnego 
wskaźnika alarmów widocznego w promieniu 360 stopni?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

136. Zapytanie: 
,, Załącznik nr 2 do SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. 
Zestawienie parametrów technicznych 
Monitor funkcji Ŝyciowych 20 szt. (poz. 1.2) 
Punkt VIII.9. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor bez 
zapamiętywania odcinków krzywych w monitorze?”. 
Odpowiedź. Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

137. Zapytanie: 
,, Załącznik nr 2 do SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. 
Zestawienie parametrów technicznych 
Monitor funkcji Ŝyciowych 20 szt. (poz. 1.2) 
Punkt XI.1. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania sprzęt bez moŜliwości zdalnego dostępu  
w celach serwisowych?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

138. Zapytanie: 
,, Załącznik nr 2 do SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. 
Zestawienie parametrów technicznych 



 

 

Monitor funkcji Ŝyciowych 20 szt. (poz. 1.2) 
Punkt XI.7. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor  bez moŜliwości rozbudowy  
o moduł kalorymetrii? MoŜliwość rozbudowy o zewnętrzne urządzenie z wyświetlaniem 
danych na ekranie monitora”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

139. Zapytanie: 
,, Załącznik nr 2 do SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. 
Zestawienie parametrów technicznych 
Monitor rzutu minutowego serca 6 szt. (poz. 2.1) 
Punkt II.12. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor bez parametru DO2?”. 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego parametru powyŜsze 
zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

140. Zapytanie: 
,, Załącznik nr 2 do SIWZ 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. 
Zestawienie parametrów technicznych 
Monitor rzutu minutowego serca 6 szt. (poz. 2.1) 
Punkt II.13. 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor bez parametru VO2?”. 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego parametru powyŜsze 
zmiany naleŜy umieścić odpowiednio w Załączniku nr 2 do SIWZ. 
 

141. Zapytanie: 
,, Pytanie dotyczy zadania nr: 2 Monitory rzutu minutowego serca 
Czy Zamawiający wymaga aby oferowane monitory do pomiaru rzutu minutowego serca 
posiadały opcję pomiaru rzutu serca realizowaną w sposób ciągły z wykorzystaniem 
jednego dostępu tętniczego?”. 
Odpowiedź:  Tak (zapis w poz. 2.1 pkt. I.3 Załącznika Nr 2). 
 

142. Zapytanie: 
,, Pytanie dotyczy zadania nr: 2 Monitory rzutu minutowego serca 
Czy Zamawiający wymaga aby oferowane moduły do pomiaru rzutu serca  
w technologii termodylucji przezpłucnej PICCO były kompatybilne z posiadanymi przez 
oddział urządzeniami do pomiaru rzutu serca?”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza zaproponowaną 
funkcjonalność. 
 

143. Zapytanie: 
,,Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAśENIA, SPRZĘT 
MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot 
zamówienia: Monitor rzutu serca – 6 szt. (poz. 2.1.) Wymagania ogólne, pkt. I.3.: 



 

 

Czy Zamawiający dopuści moduł pomiarowy ciągłego rzutu minutowego serca, podłączany 
do oferowanego systemu monitorowania pacjenta, umoŜliwiający monitorowanie: rzutu 
serca metodą PiCCO kalibrowaną metodą termodylucji przezpłucnej – wykorzystujący 
łącznie 2 dostępy naczyniowe: tętniczy (udowy) i OCś, z moŜliwością monitorowania 
ScvO2 przy pomocy dodatkowego modułu pomiarowego?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowaną funkcjonalność.  
W przypadku zaoferowania dopuszczonego rozwiązania zmianę te naleŜy uwzględnić 
odpowiednio w Załączniku NR 2. 
 

144. Zapytanie: 
,,Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAśENIA, SPRZĘT 
MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot 
zamówienia: Monitor rzutu serca – 6 szt. (poz. 2.1.) Mierzone lub wyliczane parametry, 
pkt. II.11, II.12 i II.13.: 
Czy Zamawiający dopuści moduł PICCO bez pomiaru i/lub obliczania parametrów ScvO2, 
DO2 (w tym indeksowane) i VO2 (w tym indeksowane), z moŜliwością monitorowania 
ScvO2 przy uŜyciu dodatkowego modułu pomiarowego?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowaną funkcjonalność.  
W przypadku zaoferowania dopuszczonego rozwiązania zmianę te naleŜy uwzględnić 
odpowiednio w Załączniku NR 2. 
 

145. Zapytanie: 
,,Załącznik nr 2. do SIWZ – OPIS TECHNICZNY WYPOSAśENIA, SPRZĘT 
MEDYCZNY, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Przedmiot 
zamówienia: Monitor rzutu serca – 6 szt. (poz. 2.1.) Pozostałe, pkt. III.1.: Czy 
Zamawiający dopuści pomiar PiCCO za pośrednictwem modułu do oferowanych 
kardiomonitorów, umoŜliwiający wyświetlanie danych na ekranie kardiomonitora: w 
formie bieŜących wartości parametrów, w formie trendów tabelarycznych, w formie 
krzywych dynamicznych, a takŜe w formie tzw. wykresu radarowego?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowaną funkcjonalność.  
W przypadku zaoferowania dopuszczonego rozwiązania zmianę te naleŜy uwzględnić 
odpowiednio w Załączniku NR 2. 
 

146. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 1 
Dot. warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej  
Zgodnie z pkt. V 1.2)b) SIWZ Zamawiający wymaga, by wykonawca spełniał warunki 
udziału w postępowaniu dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej 
poprzez wykazanie, Ŝe: 
„w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jednej inwestycji 
obejmującej dostawy wyposaŜenia oddziału intensywnej terapii wraz z jego wybudowaniem 
lub adaptacją pomieszczeń na ten cel o łącznej wartości co najmniej 10 000 000 zł brutto 
lub co najmniej dwóch takich inwestycji o łącznej wartości co najmniej 5 000 000 zł brutto 
kaŜda”. 
Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę w/w wymagania na następujące: 



 

 

„w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jednej inwestycji 
obejmującej dostawy wyposaŜenia oddziału intensywnej terapii wraz z jego wybudowaniem 
lub adaptacją pomieszczeń na ten cel o łącznej wartości co najmniej 5 000 000 zł brutto 
lub co najmniej dwóch takich inwestycji o łącznej wartości co najmniej 2 500 000 zł brutto 
kaŜda”. 
Uzasadnienie: 
Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa wyposaŜenia oddziału anestezjologii i 
intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń. Wykonawca wskazuje, Ŝe 
Zamawiający sformułował warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V 1.2)b) 
SIWZ w sposób nadmiarowy, stawiając określone wymagania. Dobór takiej kombinacji 
zakresów wchodzących w skład w/w dostawy lub roboty budowlanej świadczy o naruszeniu 
zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców jako podstawowej dla 
zamówień publicznych.”. 
Odpowiedź: Zamawiający postawił warunek adekwatny do niniejszego zamówienia, 
które obejmuje dostawy wyposaŜenia oddziału intensywnej terapii wraz z jego 
wybudowaniem lub adaptacją pomieszczeń na ten cel i podtrzymuje w tym zakresie 
zapisy SIWZ. 
 

147. Zapytanie: 
,, Pytanie nr 2 
Dot. §7 wzoru Umowy będącego częścią SIWZ 
Z uwagi na znaczną wartość zamówienia, zwracamy się z prośbą o modyfikację § 7 wzoru 
umowy, poprzez zmniejszenie wygórowanych kar umownych: 
1. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za: 
1) w wysokości 0,001% wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień zwłoki w terminie 
realizacji przedmiotu umowy; 
2) w wysokości 0,001% wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień zwłoki w stosunku 
do terminów określonych w §6, tj. m.in. usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 
3) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto; 
4) niewykonanie w terminie przeglądu technicznego w wysokości 0,01% wartości brutto 
danego urządzenia; 
5) w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za wady nieistotne, których nie da się usunąć.  
W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to Zamawiający jest w pozycji 
uprzywilejowanej względem wykonawców, umoŜliwiającej mu narzucanie warunków 
dotyczących realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy, aby 
realizacja zamówienia w ogóle była moŜliwa. Zatem zastrzeganie kar umownych nie 
powinno być celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym wykonawcę. 
Wielokrotnie wskazywała na to Krajowa Izba Odwoławcza, m.in. w wyroku z dnia 5 marca 
2014 r., sygn. akt KIO 283/14: Zamawiający próbuje wykorzystać swoją pozycję 
dominującą w przetargu i wbrew zasadom współŜycia społecznego, wprowadzić do umowy 
raŜąco wygórowaną karę umowną, która z uwagi na swą konstrukcję, moŜe mieć 
zastosowanie zarówno w przypadku drobnego uchybienia, nieskutkującego powstaniem 
jakiejkolwiek szkody po stronie Zamawiającego, jak i w przypadku niewykonania 
zobowiązania w znacznej części. Kara umowna winna zostać opisana w sposób 
zróŜnicowany, w zaleŜności od rangi, skutków i okresu trwania uchybienia, jak i wpływu 
uchybień na funkcjonowanie Zamawiającego. Nie moŜna równieŜ zapominać,  



 

 

Ŝe podstawową funkcją kary umownej jest naprawienie szkody (zryczałtowane 
odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna być ustalona abstrakcyjnie, 
lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka moŜe powstać po stronie 
Zamawiającego.  

JednakŜe postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na powyŜszych załoŜeniach, 
stąd wniosek o jego zmianę. Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniŜenie 
wysokości kar umownych, zróŜnicowanie ich wysokości w stosunku o rangi, skutku i okresu 
trwania uchybienia i jego wpływu na funkcjonowanie zamawiającego ma z jednej strony 
zapewnić, iŜ w dalszym ciągu kary umowne będą spełniały funkcję represyjną, z drugiej 
zaś, Ŝe zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie „zarobkową””. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody i podtrzymuje w tym zakresie zapisy 
SIWZ. 
 

148. Zapytanie:  
,, Pytania dot. Szafa magazynowa metalowa – 24 szt. (poz.10.5) 
Czy Zamawiający dopuści szafy o wysokości całkowitej 2100 mm?”. 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania szaf z dopuszczonym wymiarem 
zmianę te naleŜy uwzględnić odpowiednio w Załączniku NR 2. 
 

149. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Szafa magazynowa metalowa – 24 szt. (poz.10.5) 
Czy Zamawiający dopuści szafy  z koszami o wymiarach 538x500x100/180mm o szer. 
całkowitej nieznacznie róŜniącej się od wymaganej,  wynoszącej 650mm?”. 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania szaf z dopuszczonym wymiarem 
zmianę te naleŜy uwzględnić odpowiednio w Załączniku Nr 2. 
 

150. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Szafa magazynowa metalowa – 24 szt. (poz.10.5) 
Czy Zamawiający oczekuje szaf lakierowanych farbami o właściwościach 
antybakteryjnych?”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza malowanie proszkowe farbami 
antybakteryjnymi. 
 

151. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Szafa magazynowa metalowa – 24 szt. (poz.10.5) 
Czy Zamawiający oczekuje szaf posadowionych na czterostronnym cokole, trwale 
zespawanym z korpusem szaf, z moŜliwością poziomowania? Nadmieniamy, Ŝe takie 
rozwiązanie znacznie podwyŜsza walory higieniczna mebla”. 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje szaf , które nie są posadowione bezpośrednio na 
podłoŜu poniewaŜ oczywistym jest, Ŝe meble przeznaczone i uŜytkowane  na 
oddziałach szpitalnych muszą być tak posadowione – nóŜki,  aby umoŜliwiło to 
przestrzeganie zasad i standardów obowiązujących w szpitalu.  
 

152. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Szafa magazynowa metalowa – 24 szt. (poz.10.5) 



 

 

Czy Zamawiający oczekuje szaf wyposaŜonych w okapnik (wieniec) wykonany ze stali 
ocynkowanej lakierowanej proszkowo, o grubości 28 mm, wysunięty w stosunku do korpus 
tak by tworzył jedną płaszczyznę z frontami? Nadmieniamy, Ŝe okapnik znacznie podwyŜsza 
walory higieniczna mebla”. 
 Odpowiedź. Nie, Zamawiający nie oczekuje szaf magazynowych wyposaŜonych w 
okapnik. 
 

153. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Szafa magazynowa metalowa – 24 szt. (poz.10.5) 
Czy Zamawiający oczekuje aby wytwórca szaf posiadał wprowadzony i utrzymywany 
system zarządzania jakością  zgodnie z EN ISO 13485:2016”. 
Odpowiedź: Zamawiający wszystkie oczekiwania wobec Wykonawcy sformułował w 
SIWZ i podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

154. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Stolik Zabiegowy - 7 szt. (poz.10.6) 
Czy Zamawiający dopuści stolik/ wózek zabiegowy wykonany ze stali ocynkowanej 
lakierowanej proszkowo farbami o właściwościach antybakteryjnych?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający w tym zakresie podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

155. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Stolik Zabiegowy - 7 szt. (poz.10.6) 
Czy Zamawiający dopuści stolik/wózek wyposaŜony w stelaŜ na worek na odpady w całości 
wykonany ze stali lakierowanej proszkowo? Nadmieniamy iŜ istnieje moŜliwość 
polakierowania pokrywy na kolor dopasowany do koloru frontów”. 
Odpowiedź: Nie.  
 

156. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Stolik Zabiegowy - 7 szt. (poz.10.6) 
Czy Zamawiający dopuści stolik/wózek wyposaŜony w dodatkową półkę (blat) zamocowaną 
nad układem jezdnym wykonaną ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający w tym zakresie podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

157. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Stolik Zabiegowy - 7 szt. (poz.10.6) 
Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy z blatem o wymiarach: 630x570 mm z burtami 
z 3 stron o wysokości 60 mm? Nadmieniamy iŜ parametr ten nieznacznie róŜni się od 
wymaganego i nie wpływa na funkcjonalność wózka.”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający w tym zakresie podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

158. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Wózek opatrunkowy - 10 szt. (poz.10.7) 
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy z blatem o wymiarach 610x360x17 mm  
w formie wyjmowanej tacy ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający w tym zakresie podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

159. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Wózek opatrunkowy - 10 szt. (poz.10.7) 



 

 

Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy wyposaŜony w koła w obudowie stalowej 
ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, bez krąŜków odbojowych?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający w tym zakresie podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

160. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Wózek opatrunkowy - 10 szt. (poz.10.7) 
Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy o wymiarach całkowitych: 1000x430x890 
mm?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający w tym zakresie podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

161. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Wózek opatrunkowy - 10 szt. (poz.10.7) 
Czy Zamawiający oczekuje wózka opatrunkowego wyposaŜonego w koszyk na akcesoria  
o wymiarach 290x96x90mm?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający oczekuje wózka opatrunkowego wyposaŜonego w 
kuwetę o wymiarach 395x325x65. 
 

162. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Wózek opatrunkowy - 10 szt. (poz.10.7) 
Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o wysokości całkowitej 990 mm?”. 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania wózka z dopuszczonym parametrem 
zmianę te naleŜy uwzględnić odpowiednio w Załączniku Nr 2. 
 

163. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Wózek opatrunkowy - 10 szt. (poz.10.7) 
Czy Zamawiający oczekuje aby wytwórca wózka posiadał wprowadzony i utrzymywany 
system zarządzania jakością  zgodnie z EN ISO 13485:2016.”. 
Odpowiedź: Zamawiający wszystkie oczekiwania wobec Wykonawcy sformułował w 
SIWZ i podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

164. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Wózek zabiegowy - 10 szt. (poz.10.8) 
Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy wykonany ze stali ocynkowanej lakierowanej 
proszkowo?”. 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający w tym zakresie podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

165. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Wózek zabiegowy - 10 szt. (poz.10.8) 
Czy Zamawiający oczekuje aby wózek zabiegowy pokryty był farbami i właściwościach 
antybakteryjnych?”. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wózek zabiegowy malowany był proszkowo i 
dopuszcza malowanie farbami antybakteryjnymi. 
 

166. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Wózek zabiegowy - 10 szt. (poz.10.8) 
Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy z blatem o wymiarach: 630x570 mm z burtami 
z 3 stron o wysokości 60 mm? Nadmieniamy iŜ parametr ten nieznacznie róŜni się od 
wymaganego i nie wpływa na funkcjonalność wózka.” 



 

 

Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania wózka zabiegowego  z dopuszczonymi 
wymiarami zmianę te naleŜy uwzględnić odpowiednio w Załączniku Nr 2. 
 

167. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Wózek zabiegowy - 10 szt. (poz.10.8) 
Czy Zamawiający oczekuje aby fronty szuflad wyposaŜone były w jednoczęściowe uszczelki, 
konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze 
jasnym, mocowane na całym obwodzie frontów?” 
Odpowiedź: Nie.  
 

168. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Wózek zabiegowy - 10 szt. (poz.10.8) 
Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy o wysokości całkowitej 990 mm?” 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania wózka zabiegowego  z dopuszczonym 
wymiarem zmianę te naleŜy uwzględnić odpowiednio w Załączniku Nr 2. 
 

169. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Wózek zabiegowy - 10 szt. (poz.10.8) 
Czy Zamawiający oczekuje aby wytwórca wózka posiadał wprowadzony i utrzymywany 
system zarządzania jakością  zgodnie z EN ISO 13485:2016.” 
Odpowiedź: Zamawiający wszystkie oczekiwania wobec Wykonawcy sformułował w 
SIWZ i podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

170. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Wózek do przewoŜenia chorych - 3 szt. (poz.10.09) 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych o wysokości maksymalnej leŜa 
mierzonej od podłoŜa do górnej płaszczyzny leŜa wynoszącej 900mm? Nadmieniamy iŜ jest 
parametr nieznacznie róŜniący się od wymaganego -tylko 20mm.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę i zmienia zapis w Załączniku Nr 2 w poz. 
10.9 pkt. I.7 do postaci:  
„Wysokość maksymalna leŜa mierzona od podłoŜa do górnej płaszczyzny leŜa z 
materacem  990± 90 mm” 
 

171. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Wózek do przewoŜenia chorych - 3 szt. (poz.10.09) 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych o regulacji kąta nachylenia sekcji 
pleców w stosunku do poziomu ramy leŜa w zakresie: 0-70 stopni? Nadmieniamy iŜ jest to 
zakres optymalny, maksymalne podniesienie sekcji pleców wykluczy zakleszczenie 
pacjenta.” 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania wózka zabiegowego  z dopuszczonym 
wymiarem zmianę te naleŜy uwzględnić odpowiednio w Załączniku Nr 2. 
 

172. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Wózek do przewoŜenia chorych - 3 szt. (poz.10.09) 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych o regulacji przechyłów wzdłuŜnych 
w zakresie +/12°/-9°? Nadmieniamy , iŜ wartości te są wystarczające, zgodne  
z obowiązującymi normami.” 
Odpowiedź: Nie.  Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 



 

 

 
173. Zapytanie: 

,, Pytania dot. Wózek do przewoŜenia chorych - 3 szt. (poz.10.09) 
Czy Zamawiający dopuści wózek do przewozu chorych o nośności  230 kg?” 
Odpowiedź: Nie.  Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

174. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Wózek do przewoŜenia chorych - 3 szt. (poz.10.09) 
Czy Zamawiający oczekuje aby wytwórca wózka posiadał wprowadzony i utrzymywany 
system zarządzania jakością  zgodnie z EN ISO 13485:2016.” 
Odpowiedź: Zamawiający wszystkie oczekiwania wobec Wykonawcy sformułował w 
SIWZ i podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

175. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Wózek do bielizny  - 7 szt. (poz.10.11) 
Czy Zamawiający dopuści wózek z układem jezdnym wyposaŜonym w koła o średnicy  
100 mm?” 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania wózka zabiegowego  z dopuszczonym 
wymiarem zmianę te naleŜy uwzględnić odpowiednio w Załączniku Nr 2. 
 

176. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Wózek do bielizny  - 7 szt. (poz.10.11) 
Czy Zamawiający oczekuje aby fronty szafki wykonane były w systemie podwójnej ścianki  
z wygłuszeniem, lakierowane proszkowo farbami antybakteryjnymi, wyposaŜone  
w silikonowe uszczelki w kolorze szarym?” 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania wózka do bielizny opisanego w 
Załączniku Nr 2. 
 

177. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Wózek do bielizny  - 7 szt. (poz.10.11) 
Czy Zamawiający oczekuje aby wytwórca wózka posiadał wprowadzony i utrzymywany 
system zarządzania jakością  zgodnie z EN ISO 13485:2016.” 
Odpowiedź: Zamawiający wszystkie oczekiwania wobec Wykonawcy sformułował w 
SIWZ i podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

178. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Wózek do płynów dializacyjnych - 3 szt. (poz.10.10) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o konstrukcji na profilach aluminiowych 
lakierowanych proszkowo farbami o właściwościach antybakteryjnych?” 
Odpowiedź: Nie.  Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

179. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Wózek do płynów dializacyjnych - 3 szt. (poz.10.10) 
Czy Zamawiający dopuści wózek z blatem roboczym wykonanym z wysokiej jakości 
tworzywa ABS, blat zagłębiony o wymiarach 930x570 mm?” 
Odpowiedź: Nie.  Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

180. Zapytanie: 



 

 

,, Pytania dot. Wózek do płynów dializacyjnych - 3 szt. (poz.10.10) 
Czy Zamawiający dopuści wózek wyposaŜony w dwie półki zamocowane pod blatem 
roboczym, półki z płyty meblowej melaminowanej o gr. 18 mm, o gładkiej strukturze łatwej 
w utrzymaniu w czystości?” 
Odpowiedź: Nie.  Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

181. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Wózek do płynów dializacyjnych - 3 szt. (poz.10.10) 
Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości całkowitej 990 mm?” 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania wózka zabiegowego  z dopuszczonym 
wymiarem zmianę te naleŜy uwzględnić odpowiednio w Załączniku Nr 2. 
 

182. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Wózek do płynów dializacyjnych - 3 szt. (poz.10.10) 
Czy Zamawiający oczekuje aby wytwórca wózka posiadał wprowadzony i utrzymywany 
system zarządzania jakością  zgodnie z EN ISO 13485:2016.” 
Odpowiedź: Zamawiający wszystkie oczekiwania wobec Wykonawcy sformułował w 
SIWZ i podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

183. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Parawany - 16 szt. (poz.10.13) 
Czy Zamawiający dopuści parawan sufitowy wyposaŜony w zaczepy i haczyki przyczepione 
do zasłon są wprowadzone przez specjalny otwór w jednym miejscu prowadnicy, co 
eliminuje pracochłonne zaczepianie i odczepianie występujące  
w konwencjonalnych systemach?” 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaproponowany parawan podwieszany spełniający 
pozostałe parametry opisu. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, Ŝe oczekuje 
parawanów podwieszanych w formie przesuwnej zasłony w ilości 9 sztuk. Pozostałe 7 
sztuk parawanów ma być wykonane w systemie ściany przesuwnej. 
 

184. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Parawany - 16 szt. (poz.10.13) 
Czy Zamawiający dopuści parawan sufitowy  posiadający atest PZH?” 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia 
stanowiący wyroby medyczne był dopuszczony do obrotu i do uŜywania w Polsce 
zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z  2017 r.,  
poz. 211 ze zm.), jeŜeli więc Wykonawca zaoferuje parawany, które są wyrobem 
medycznym to muszą to potwierdzać dokumenty określone w pkt. VI. 4 SIWZ.  
  

185. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Parawany - 16 szt. (poz.10.13) 
Czy Zamawiający dopuści parawan sufitowy z moŜliwością regulacji wysokości 
podwieszenia systemu?” 
Odpowiedź: Tak.  
 

186. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Parawany - 16 szt. (poz.10.13) 



 

 

Czy Zamawiający dopuści parawan sufitowy wyposaŜony w zasłony z taśmą umoŜliwiającą 
równomierne marszczenie tkaniny,  z tkaniny bawełniano - poliestrowej, o wysokich 
parametrach fizyko-mechanicznych, z moŜliwością prania zasłon w temperaturze do 95ºC. 
Tkanina zasłon posiadająca certyfikaty zgodności z normami   ENV-14237:2002, PN-P-
84525:1998  i  PN-EN 340:2006; spełniająca wymogi OEKO-TEX® Standard 100.” 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaproponowany parawan podwieszany spełniający 
pozostałe parametry opisu. 
 

187. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Szafa lekarska- 16 szt. (poz.10.2) 
Czy Zamawiający oczekuje aby fronty szaf, szafek podblatowych, oraz szafek wiszących 
wykonane były w systemie podwójnej ścianki z wygłuszeniem, lakierowane proszkowo 
farbami antybakteryjnymi, wyposaŜone w silikonowe uszczelki w kolorze szarym?.” 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania szaf lekarskich opisanych w 
Załączniku Nr 2. 
 

188. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Szafa lekarska- 16 szt. (poz.10.2) 
Czy Zamawiający oczekuje szaf oraz szafek wiszących wyposaŜonych w okapnik (wieniec) 
wykonany ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo, o grubości 28 mm, wysunięty  
w stosunku do korpusu tak by tworzył jedną płaszczyznę z frontami? Nadmieniamy, Ŝe 
okapnik znacznie podwyŜsza walory higieniczna mebla.” 
Odpowiedź: Nie.    
 

189. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Szafa lekarska- 16 szt. (poz.10.2) 
Czy Zamawiający oczekuje szaf i szafek podblatowych posadowionych na czterostronnym 
cokole, trwale zespawanym z korpusem, z moŜliwością poziomowania? Nadmieniamy, Ŝe 
takie rozwiązanie znacznie podwyŜsza walory higieniczna mebla.” 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje szaf i szafek podblatowych, które nie są 
posadowione bezpośrednio na podłoŜu poniewaŜ oczywistym jest, Ŝe meble 
przeznaczone i uŜytkowane  na oddziałach szpitalnych muszą być tak posadowione –
nóŜki, aby umoŜliwiło to przestrzeganie zasad i standardów obowiązujących w 
szpitalu.  
 

190. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Szafa lekarska- 16 szt. (poz.10.2) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki wiszące wyposaŜone w dwie półki,  
o wysokości 720mm? Nadmieniamy iŜ jest to parametr lepszy od wymaganego.” 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

191. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Szafa lekarska- 16 szt. (poz.10.2) 
Czy Zamawiający dopuści szafy dzielone czterodrzwiowe o wysokości 2100 mm?” 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania szaf lekarskich  z dopuszczonym 
wymiarem zmianę te naleŜy uwzględnić odpowiednio w Załączniku Nr 2. 
 

192. Zapytanie: 



 

 

,, Pytania dot. Szafa lekarska- 16 szt. (poz.10.2) 
Czy Zamawiający dopuści szafy lekarskie z koszami o wymiarach 650x580x2100mm?” 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

193. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Szafa lekarska- 16 szt. (poz.10.2) 
Czy Zamawiający dopuści szafkę ze zintegrowaną chłodziarką o szerokości 610 mm?” 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

194. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Szafa lekarska- 16 szt. (poz.10.2) 
Czy Zamawiający oczekuje aby wytwórca szaf i szafek posiadał wprowadzony  
i utrzymywany system zarządzania jakością  zgodnie z EN ISO 13485:2016.” 
Odpowiedź: Zamawiający wszystkie oczekiwania wobec Wykonawcy sformułował w 
SIWZ i podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

195. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Szafka pod zlewozmywak- 4 szt. (poz.10.3) 
Czy Zamawiający oczekuje aby fronty szafek podblatowych wykonane były w systemie 
podwójnej ścianki z wygłuszeniem, lakierowane proszkowo farbami antybakteryjnymi, 
wyposaŜone w silikonowe uszczelki w kolorze szarym?.” 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania szafek pod zlewozmywak opisanych 
w Załączniku Nr 2. 
 

196. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Szafka pod zlewozmywak- 4 szt. (poz.10.3) 
Czy Zamawiający oczekuje szaf i szafek podblatowych posadowionych na czterostronnym 
cokole, trwale zespawanym z korpusem, z moŜliwością poziomowania? Nadmieniamy, Ŝe 
takie rozwiązanie znacznie podwyŜsza walory higieniczna mebla.” 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje szaf i szafek podblatowych, które nie są 
posadowione bezpośrednio na podłoŜu poniewaŜ oczywistym jest, Ŝe meble 
przeznaczone i uŜytkowane  na oddziałach szpitalnych muszą być tak posadowione –
nóŜki, aby umoŜliwiło to przestrzeganie zasad i standardów obowiązujących w 
szpitalu.  
 

197. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Szafka pod zlewozmywak- 4 szt. (poz.10.3) 
Czy Zamawiający oczekuje aby wytwórca  szafek posiadał wprowadzony i utrzymywany 
system zarządzania jakością  zgodnie z EN ISO 13485:2016.” 
Odpowiedź: Zamawiający wszystkie oczekiwania wobec Wykonawcy sformułował w 
SIWZ i podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 

198. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Dozownik do mydła 27 szt. (poz.12.1) 
Czy Zamawiający dopuści dozownik z pompą ze stali nierdzewnej oraz z obudową  
z aluminium, z białym zbiornikiem w matowej obudowie?” 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ. 
 



 

 

199. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Dozownik do mydła 27 szt. (poz.12.1) 
Czy Zamawiający dopuści dozownik o pojemności 0,5 lub 1,0 litra” 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w poz. 12.1 pkt. I.3 na następujący:  
„ Dozownik szkieletowy wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej bez 
elementów plastikowych przystosowany do mydła w workach  o pojemności 1 l”  
 

200. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Dozownik do mydła 27 szt. (poz.12.1) 
Czy Zamawiający dopuści dozownik z przyciskiem łokciowym -o długim, metalowym 
ramieniu?”  
Odpowiedź: Tak. 
 

201. Zapytanie: 
,,Pytania dot. Dozownik do mydła 27 szt. (poz.12.1) 
Czy Zamawiający dopuści dozownik uzupełniany z kanistra? Nadmieniamy, iŜ jest to 
bardziej ekonomiczne rozwiązanie.” 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ (patrz 
parametr I. 3 i 4) 
 

202. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Dozownik do płynu dezynfekcyjnego - 12 szt. (poz.12.2) 
Czy Zamawiający dopuści dozownik z pompą ze stali nierdzewnej oraz z obudową  
z aluminium, z białym zbiornikiem w matowej obudowie?”  
Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje w tym zakresie zapisy SIWZ (patrz 
parametr I.3 i 4) 
 

203. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Dozownik do płynu dezynfekcyjnego - 12 szt. (poz.12.2) 
Czy Zamawiający dopuści dozownik o pojemności 0,5 lub 1,0 litra” 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w poz. 12.2 pkt. I.3 na następujący:  
„ Dozownik szkieletowy wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej bez 
elementów plastikowych przystosowany do środków dezynfekcyjnych w workach  o 
pojemności 1 l”  
 

204. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Dozownik do płynu dezynfekcyjnego - 12 szt. (poz.12.2) 
Czy Zamawiający dopuści dozownik z przyciskiem łokciowym -o długim, metalowym 
ramieniu?” 
Odpowiedź: Tak. 
 

205. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Dozownik do płynu dezynfekcyjnego - 12 szt. (poz.12.2) 
Czy Zamawiający dopuści dozownik uzupełniany z kanistra? Nadmieniamy, iŜ jest to 
bardziej ekonomiczne rozwiązanie”. 
Odpowiedź: Nie. 
 

206. Zapytanie: 



 

 

,, Pytania dot. Podajnik ręczników papierowych 25  szt. (poz.12.3) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik na ręczniki papierowe wykonany ze 
stali nierdzewnej 304 szczotkowanej  z wykończeniem matowym?”.  
Odpowiedź: Tak, pod warunkiem spełniana przez zaoferowany podajnik do 
ręczników pozostałego opisu zamieszczonego w Załączniku Nr 2. W przypadku 
zaoferowania dopuszczonego podajnika zmianę tę naleŜy uwzględnić w Załączniku Nr 
2. 
 

207. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Podajnik ręczników papierowych 25  szt. (poz.12.3) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik na ręczniki papierowe o wymiarach: 
Wysokość 265 mm, szerokość 255 mm, głębokość 115 mm?”. 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego podajnika zmianę tę 
naleŜy uwzględnić w Załączniku Nr 2. 
 

208. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Kosz na odpady zbiorcze -  20  szt. (poz.12.6) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kosz na odpady o stelaŜu wykonanym ze stali 
kwasoodpornej gat. OH18N9?”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na zaoferowanie opisanego kosza na odpady 
zbiorcze pod warunkiem spełnienia przez ten kosz pozostałych parametrów opisu 
zawartego w Załączniku Nr 2  
 

209. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Kosz na odpady zbiorcze -  20  szt. (poz.12.6) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kosz na odpady z pokrywą ze stali 
kwasoodpornej gat. OH18N9 polakierowanej w dowolnym kolorze?”. 
Odpowiedź: Nie. 
 

210. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Kosz na odpady zbiorcze -  20  szt. (poz.12.6) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kosz na odpady z pokrywa otwieraną za 
pomocą pedału noŜnego, gdzie blokada w pozycji otwartej, wymaga przytrzymania pedału, 
natomiast opuszczenie pokrywy następuje po zwolnieniu pedału?”. 
Odpowiedź: Tak. W przypadku zaoferowania dopuszczonego podajnika zmianę tę 
naleŜy uwzględnić w Załączniku Nr 2. 
 

211. Zapytanie: 
,, Pytania dot. Kosz na odpady zbiorcze -  20  szt. (poz.12.6) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kosz na odpady z prętową podstawą, bez tacki 
z tworzywa sztucznego? Nadmieniamy, Ŝe kosz jest bardzo łatwy w utrzymaniu w czystości, 
brak elementów z tworzywa wydłuŜa jego Ŝywotność”. 
Odpowiedź: Nie. 
 

212. Zapytanie: 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wielorazowe łyŜki do laryngoskopów typu E-
Macintosh, amerykańskiego producenta Welch Allyn, charakteryzujące się mniejszą 



 

 

wysokością niŜ standardowe łyŜki Macintosh, dającą lepszą widoczność podczas intubacji, 
w rozmiarach 2, 3, 4? 
Odpowiedź: Nie. 
 

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następującym zakresie: 

w pkt. XII. 9 SIWZ do postaci:  

"  Cena podana w ofercie musi obejmować w kalkulacji wszystkie koszty i składniki 
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, dostawą, rozładunkiem oraz warunkami 
stawianymi przez Zamawiającego w tym w szczególności: 

− wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem cenowym, opisem 
technicznym wyposaŜenia oraz opisem prac adaptacyjnych pomieszczeń, 
stanowiącymi Załączniki Nr 1, 2 i 3 do SIWZ, przy czym cena prac 
adaptacyjnych rozumiana jest jako cena ryczałtowa," 

 
w pkt. XVI.  Wzór umowy: w § 1 Wykonanie umowy  ust. 5 do postaci:  

„Wykonawca w oparciu o załączoną dokumentację projektową opracuje w uzgodnieniu               
z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacyjny przedmiotu umowy, obejmujący 
wszelkie prace adaptacyjne aŜ do całkowitego zakończenia zadania i przekazania oddziału 
anestezjologii i intensywnej terapii do uŜytkowania oraz sporządzi kosztorys prac 
adaptacyjnych w oparciu o załączony do SIWZ  przedmiar robót. Harmonogram 
realizacyjny winien być ostatecznie przedłoŜony Zamawiającemu do akceptacji. 
Zamawiający oczekuje równieŜ ustalenia cyklicznych spotkań z częstotliwością nie rzadziej 
niŜ co dwa tygodnie celem bieŜącej kontroli postępu realizacji umowy.” 

w  Załączniku nr 2: Opis techniczny wyposaŜenia, Zamawiający: 

uzupełnia zapisy w  poz. 10.5 Przedmiot zamówienia: Szafa magazynowa metalowa – 24 szt. 
w pkt. 15 do postaci: „WyposaŜenie:  
- kosz ze stali lakierowanej538x500x100 mm– 3 szt. 
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x100 mm– 1 szt. 
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x100 mm  – 2 szt. 
- kosz ze stali lakierowanej538x500x180 mm – 3 szt. 
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x180 mm -  1 szt. 
- kosz ze stali lakierowanej 538x500x180 mm – 1 szt.”   
 
dodaje zapis w  poz. 11.13 Przedmiot zamówienia: Szafa gospodarcza  – 1 szt.  pkt. 7 o treści:  
„ Szafa gospodarcza o wymiarach 1000x600x2000 mm” 
 

wykreśla zapis w  poz. 11.17 Przedmiot zamówienia: Panel ścienny z wieszakami  – 1 szt.  w 
pkt. 3 o treści:  
„Opisane poniŜej wymiary są przykładowe/podglądowe””  
 

dodaje zapis w  poz. 11.21 Przedmiot zamówienia: Półka pod mikrofalówkę  – 2 szt.  pkt. 6  
o treści:  
„Półka pod mikrofalówk ę  o wymiarach 452x352x262 mm” 



 

 

w  Załączniku nr 3: opis prac adaptacyjnych pomieszczeń w postaci dokumentacji 
projektowej wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych  - Zamawiający wykreśla i prosi o nie wycenianie w zakresie 
przedmiaru robót następujących rozdziałów i pozycji w poszczególnych branŜach, które 
Zamawiający wykona we własnym zakresie: 

1. BranŜa budowlana 
1) Rozdział 1.1 Rozbiórki i demontaŜe (cały rozdział) 

2. BranŜa elektryczna 
1) Rozdział 3 Elementy przeznaczone do demontaŜu ( cały rozdział) 

3. BranŜa sanitarna 
1) Instalacja wod-kan. Rozdział 1 Roboty demontaŜowe (cały rozdział) 
2) Instalacja wentylacji, kanalizacji, WL, CT i CO Rozdział 6 pozycje nr 344 i 345 
 
 

 W załączeniu: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
zmodyfikowanych w wyniku odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz modyfikacji 

własnej Zamawiającego 
Przedmiot zamówienia: Jednostka zasilająca sufitowa: jednostanowiskowa 2 szt.  
dwustanowiskowa 9 szt. (poz. 1.1) 
Przedmiot zamówienia: Monitor funkcji Ŝyciowych  - 20 szt. (poz. 1.2) 
Przedmiot zamówienia: Wózek do przewoŜenia chorych – 3 szt. (poz. 10.9) 
Przedmiot zamówienia: Szafa magazynowa metalowa – 24 szt. (poz. 10.5) 
Przedmiot zamówienia: Szafa gospodarcza  – 1 szt. (poz. 11.13) 
Przedmiot zamówienia: Panel ścienny z wieszakami  – 1 szt. (poz. 11.17) 
Przedmiot zamówienia: Półka pod mikrofalówkę  – 2 szt. (poz. 11.21) 
Przedmiot zamówienia: Dozownik do mydła  – 27 szt. (poz. 12.1) 
Przedmiot zamówienia: Dozownik do płynu dezynfekcyjnego – 12 szt. (poz. 12.2) 

 
 

Zamawiający niniejszym zmienia w SIWZ : 

Zapis w pkt. X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 

jest: 
„Przetarg nieograniczony – dostawa wyposaŜenia oddziału anestezjologii i intensywnej 
terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń" 
oraz  
Znak sprawy: Z/29/PN/18 
„Nie otwierać przed 19.09.2018 r. godz. 12.30” 
 

powinno być: 
„Przetarg nieograniczony – dostawa wyposaŜenia oddziału anestezjologii i intensywnej 
terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń" 
oraz  
Znak sprawy: Z/29/PN/18 
„Nie otwierać przed 25.09.2018 r. godz. 12.30” 

 



 

 

Zapis w pkt. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. jest: 
1. „Ofertę naleŜy złoŜyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 
Grudziądz,  
Budynek T, I piętro, pok. nr 108A, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni 
wolnych od pracy), nie później niŜ do 19.09.2018 r. godz. 12.00. 

   2. Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter Dział Zamówień 
Publicznych w dniu 19.09.2018 r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy 
otwieraniu ofert.” 

 
powinno być: 
1. „Ofertę naleŜy złoŜyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 

Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 
Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108A, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 
(oprócz dni wolnych od pracy), nie później niŜ do 25.09.2018 r. godz. 12.00. 

 2. Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter Dział Zamówień 
Publicznych w dniu 25.09.2018 r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy 
otwieraniu ofert.” 

 

    Zamawiający informuje, Ŝe w dniu 18.09.2018 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w w/w zakresie. 

 


