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Dot. SPZOZ/ZP/382/9/2021 
 

 
Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego  

 
 

Wyjaśnienia treści SWZ 

 
Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego. 

 
Dotyczy: Pakiet nr 8 – Łóżko z osprzętem ortopedycznym – 8 szt. 

1. Prosimy (w pkt. 5) o możliwość zaoferowania leża podzielonego na 4 segmenty w tym                      
3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia), segmenty ruchome wypełnione 
panelami z płyty HPL montowanymi na stałe, leże wyposażone w zabezpieczenie przed 
przesuwaniem się materaca na boki w segmencie oparcia pleców i segmencie podudzia oraz 
przed przesuwaniem się materaca wzdłuż (w oferowanym łóżku materac będzie dopasowany 
do wymiarów leża i ograniczeniem przed przesuwaniem się materaca wzdłuż będą szczyty 
łóżka). 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

2. Prosimy (w pkt. 8) o możliwość zaoferowania długości segmentu oparcia pleców 790 mm. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

3. Prosimy (w pkt. 12) o możliwość zaoferowania łóżka wyposażonego w materac o długości 1980 
mm i szerokości 860 mm, co będzie traktowane jako długość i szerokość leża. W oferowanym 
łóżku długość materaca jest kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, 
ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu. Leże łóżka 
zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi 
segmentami, dlatego długość segmentów leża nie będzie adekwatna do faktycznych 
wymiarów leża, na którym będzie położony materac.  
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 

4. C Prosimy (w pkt. 14) o możliwość zaoferowania łóżka, w którym funkcje są regulowane 
elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym 
przewodowym: 
- regulacja wysokości 
- regulacja segmentu oparcia pleców 
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- regulacja segmentu uda 
- funkcja autokontur 

W oferowanym łóżku regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga będzie dostępna na dodatkowym panelu sterowania dla personelu ze względu na 
to, że jest to funkcja niebezpieczna i nie powinna być dostępna dla pacjenta, ponadto dodatkowy 
panel sterowania dla personelu będzie posiadał możliwość selektywnej blokady funkcji 
elektrycznych przez personel – zablokowanie danej funkcji na panelu spowoduje także 
zablokowanie tej funkcji na pilocie. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
5. Prosimy (w pkt. 15) o możliwość zaoferowania łóżka wyposażonego w dodatkowy panel 

sterowania dla personelu medycznego, zawieszany na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta, 
panel posiadający następujące funkcje:  

- regulacja wysokości 
- regulacja segmentu oparcia pleców 
- regulacja segmentu uda 
- funkcja autokontur 
- regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 
(powyższe funkcje z indywidualną blokadą każdej z nich) 
- funkcja krzesła kardiologicznego uruchamiana jednym przyciskiem  
- ustawienie pozycji do badań uruchamiana jednym przyciskiem 
- funkcja CPR uruchamiana jednym przyciskiem, oznaczona kolorem innym jak pozostałe –przycisk 
widoczny – wyróżniający się 
- ustawienie pozycji antyszokowej uruchamiana jednym przyciskiem oznaczona kolorem 
wyróżniający się 
W oferowanym łóżku będzie także możliwość ustawienia leża w pozycji Fowlera za pomocą 
przycisków służących do regulacji segmentów leża dostępnych na panelu centralnym (oferowane 
rozwiązanie umożliwia w prosty sposób uzyskanie pozycji oczekiwanej przez Zamawiającego,             
a z uwagi na to, że nie jest to funkcja ratująca życie, a jedynie jedna z wielu wykorzystywanych 
pozycji – według norm europejskich nie musi być dostępna automatycznie); panel starowania 
wyposażony także w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji poprzez 
możliwość selektywnej blokady funkcji elektrycznych (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. 
CPR). 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
6. Prosimy (w pkt. 16) o możliwość zaoferowania wysokości minimalnej leża mierzonej od 

podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 410 mm (+/- 10 mm). 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 

7. Prosimy (w pkt. 18) o możliwość zaoferowania regulacji elektrycznej kata nachylenia segmentu 
oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do 65o (+/- 5o). 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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8. Prosimy (w pkt. 21) o możliwość zaoferowania regulacji segmentem podudzia przy pomocy 
sprężyny gazowej w zakresie do 18o (+/- 2o). 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

9. Prosimy (w pkt. 22) o możliwość zaoferowania regulacji elektrycznej pozycji Trendelenburga 
do 13o (+/- 2o) i anty-Trendelenburga do 15o (+/- 2o). 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

10. Prosimy o możliwość zaoferowania min. 5 kolorów szczytów, ale bez koloru 
drewnopodobnego.  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
11. Prosimy (w pkt. 18) o możliwość zaoferowania łóżka, w którym szczyt od strony głowy będzie 

szybko i łatwo demontowalny do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności 
zwalniania blokad, a szczyt od strony nóg będzie posiadał blokadę przed przypadkowym 
wypadnięciem (np. na czas transportu łóżka).  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

12. Prosimy (w pkt. 27) o możliwość zaoferowania centralnej blokady 4 kół jednocześnie. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

13. Prosimy (w pkt. 28) o możliwość zaoferowania łóżka posiadającego osłony tworzywowe 
elementów konstrukcyjnych podwozia umieszczonych tylko od strony głowy i nóg. 
Odp. Zgodnie z SWZ.  
 

14. Prosimy (w pkt. 32) o możliwość zaoferowania krążków o średnicy 65 mm. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

15. Prosimy (w pkt. 33) o możliwość zaoferowania poręczy z funkcją łatwego szybkiego, składania 
oburącz, za pomocą dwóch ruchów tj. odbezpieczenie barierki, a następnie jej opuszczenie 
(rozwiązanie zabezpieczające pacjenta przed upadkiem z łóżka w wyniku przypadkowego 
opuszczenia barierki). 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

 
Dotyczy: Pakiet nr 8 – Stół do badań endoskopowych  

16. Prosimy (w pkt. 4) o możliwość zaoferowania długości całkowitej wózka 2143 mm (+/- 10 mm). 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

17. Prosimy (w pkt. 6) o możliwość zaoferowania szerokości leża 610 mm. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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18. Prosimy (w pkt. 9) o możliwość zaoferowania regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia 
pleców w zakresie od 0o do 90o (+/- 5o). 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
  

19. Prosimy (w pkt. 11) o możliwość zaoferowania wózka nie wyposażonego w listwy odbojowe, 
ze względu na to, że w oferowanym wózku najbardziej „wysuniętymi” elementami są krążki 
odbojowe i to one chronią wózek, nie ma już konieczności stosowania listew. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
  

20. Prosimy (w pkt. 13) o możliwość zaoferowania uchwytów dla personelu do przetaczania wózka 
umieszczonych od strony głowy pacjenta z możliwością ich składania wykonanych ze stali 
lakierowanej proszkowo (bez tworzywowej nakładki). 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
  

21. Prosimy (w pkt. 14) o możliwość zaoferowania uchwytów do przetaczania od strony nóg              
w postaci 2 rękojeści, zamocowanych na stałe, wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo 
(bez tworzywowej nakładki). 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
  

22. Prosimy (w pkt. 17) o możliwość zaoferowania zakresu regulacji wysokości w zakresie od 600 
do 920 mm (+/- 10 mm). 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

23. Prosimy (w pkt. 22) o możliwość zaoferowania wózka posiadającego centralny system 
blokowania kół jezdnych wózka przy użyciu dźwigni nożnych od strony głowy i nóg pacjenta 
oraz blokady kierunku jazdy (5-te koło) przy użyciu dźwigni nożnej od strony nóg pacjenta.  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

24. Prosimy (w pkt. 24) o możliwość zaoferowania poręczy bocznych składanych na ramę leża 
posiadających przycisk zwalniający, który pozwala na łatwe ich opuszczenie oburącz, za 
pomocą dwóch ruchów tj. odbezpieczenie barierki, a następnie jej opuszczenie (rozwiązanie 
zabezpieczające pacjenta przed upadkiem z łóżka w wyniku przypadkowego opuszczenia 
barierki); poręcze boczne po ich złożeniu nie wystające ponad poziom leża z materacem. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

25. Prosimy (w pkt. 25) o możliwość zaoferowania poręczy bocznych zabezpieczających pacjenta 
w pozycji leżącej i siedzącej na długości 1380 mm (+/- 10 mm) oraz wysokości 320 mm (+/- 10 
mm) mierzonej od leża bez materaca. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

26. Prosimy (w pkt. 28) o możliwość zaoferowania materaca z pokrowcem wykonanym z poliestru 
i poliuretanu o grubości 10 cm, z zamkiem, wodoszczelnego.  
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Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Dotyczy: Pakiet nr 8 – Stół zabiegowy przezierny dla promieni RTG  

27. Prosimy (w pkt. 4) o możliwość zaoferowania długości całkowitej wózka 2143 mm (+/- 10 mm). 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
  

28. Prosimy (w pkt. 6) o możliwość zaoferowania szerokości leża 610 mm. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

29. Prosimy (w pkt. 9) o możliwość zaoferowania regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia 
pleców w zakresie od 0o do 90o (+/- 5o). 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

30. Prosimy (w pkt. 11) o możliwość zaoferowania wózka nie wyposażonego w listwy odbojowe, 
ze względu na to, że w oferowanym wózku najbardziej „wysuniętymi” elementami są krążki 
odbojowe i to one chronią wózek, nie ma już konieczności stosowania listew. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

31. Prosimy (w pkt. 13) o możliwość zaoferowania uchwytów dla personelu do przetaczania wózka 
umieszczonych od strony głowy pacjenta z możliwością ich składania wykonanych ze stali 
lakierowanej proszkowo (bez tworzywowej nakładki). 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

32. Prosimy (w pkt. 14) o możliwość zaoferowania uchwytów do przetaczania od strony nóg               
w postaci 2 rękojeści, zamocowanych na stałe, wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo 
(bez tworzywowej nakładki). 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

33. Prosimy (w pkt. 17) o możliwość zaoferowania zakresu regulacji wysokości w zakresie od 600 
do 920 mm (+/- 10 mm). 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

34. Prosimy (w pkt. 22) o możliwość zaoferowania wózka posiadającego centralny system 
blokowania kół jezdnych wózka przy użyciu dźwigni nożnych od strony głowy i nóg pacjenta 
oraz blokady kierunku jazdy (5-te koło) przy użyciu dźwigni nożnej od strony nóg pacjenta.  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

35. Prosimy (w pkt. 24) o możliwość zaoferowania poręczy bocznych składanych na ramę leża 
posiadających przycisk zwalniający, który pozwala na łatwe ich opuszczenie oburącz, za 
pomocą dwóch ruchów tj. odbezpieczenie barierki, a następnie jej opuszczenie (rozwiązanie 
zabezpieczające pacjenta przed upadkiem z łóżka w wyniku przypadkowego opuszczenia 
barierki); poręcze boczne po ich złożeniu nie wystające ponad poziom leża z materacem. 
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Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

36. Prosimy (w pkt. 25) o możliwość zaoferowania poręczy bocznych zabezpieczających pacjenta 
w pozycji leżącej i siedzącej na długości 1380 mm (+/- 10 mm) oraz wysokości 320 mm (+/- 10 
mm) mierzonej od leża bez materaca. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 

37. Prosimy (w pkt. 28) o możliwość zaoferowania materaca z pokrowcem wykonanym z poliestru 
i poliuretanu o grubości 10 cm, z zamkiem, wodoszczelnego.  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
Dotyczy: Pakiet nr 8 – Stół zabiegowy – 1 szt.  

38. Prosimy (w pkt. 1) o możliwość zaoferowania wymiarów zewnętrznych 2100 x 810 mm. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

39. Prosimy (w pkt. 2) o możliwość zaoferowania wymiarów leża 1960 x 655 mm. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

40. Prosimy (w pkt. 3) o możliwość zaoferowania regulacji wysokości nożnej hydraulicznej 580 – 
910 mm. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

41. Prosimy (w pkt. 4) o możliwość zaoferowania regulacji przechyłów wzdłużnych nożnych 
hydraulicznych, pozycja Trendelenburga 15o i anty-Trendelenburga 14o.  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

42. Prosimy (w pkt. 6) o możliwość zaoferowania boków wózka wyposażonych w listwę pełniąca 
funkcję odbojników, listwa wykonana z tworzywa sztucznego, wózek wyposażony w szczycie 
od strony głowy i nóg w uchwyty do prowadzenia wózka. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

43. Prosimy (w pkt. 7) o możliwość zaoferowania regulacji segmentu pleców wspomaganej 
sprężyną gazową w zakresie 0 – 75o, dźwignia zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, 
umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców, dostępna na całej szerokości segmentu. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

44. Prosimy (w pkt. 8) o możliwość zaoferowania regulacji segmentu uda wspomaganej sprężyną 
gazową w zakresie 0 – 24o, dźwignia zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona 
bezpośrednio przy segmencie uda po obu stronach, segment podudzia regulowany za pomocą 
rastomatu. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

45. Prosimy (w pkt. 9) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w koła o średnicy 200 mm 
z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy 
pacjenta, oznaczone kolorystycznie, dźwignia czerwona służąca do blokady centralnej, zielona 
do koła kierunkowego (bez konieczności stosowania 5-tego koła). 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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46. Prosimy (w pkt. 10) o możliwość zaoferowania dodatkowego piątego koła pod leżem, 
zwiększającego zwrotność wózka, 5-te koło ułatwiające manewrowanie wózkiem i precyzyjną 
jazdę, wyposażone w sprężynę dociskającą koło do podłoża. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

47. Prosimy (w pkt. 16) o możliwość zaoferowania materaca stabilizowanego na wózku za pomocą 
specjalnych pasków mocowanych do leża. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

48. Prosimy (w pkt. 17) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w barierki boczne 
metalowe wykończone estetycznym tworzywem, zabezpieczające pacjenta na ok. 80% 
długości leża, składane wzdłuż ramy leża, dźwignia zwalniająca blokadę wbudowana w ramę 
leża od strony nóg, w miejscu niedostępnym dla pacjenta, barierki składające się z sześciu 
pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami, nakładki tego samego koloru co 
krążki odbojowe oraz uchwyty do prowadzenia. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

49. Prosimy (w pkt. 18) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego od strony głowy                     
w składane uchwyty do prowadzenia umieszczone w narożnikach, od strony nóg uchwyt               
w kształcie pałąka ułatwiający manewrowanie wózkiem.  
Odp. Zgodnie z SWZ. 

50. Prosimy (w pkt. 19) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w 4 haczyki na akcesoria 
(np. worki urologiczne) po obu bokach wózka, bez metalowego relingu.  
Odp. Zgodnie z SWZ.  

51. Prosimy (w pkt. 19) o możliwość zaoferowania wózka, w którym nie ma konieczności 
stosowania metalowych uchwytów na pasy do stabilizowania pacjenta.  

 Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Dotyczy: Pakiet nr 8 – wózek do transportu chorych – 4 szt.  

52. Prosimy (w pkt. 1) o możliwość zaoferowania wymiarów zewnętrznych 2100 x 810 mm. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

53. Prosimy (w pkt. 2) o możliwość zaoferowania wymiarów leża 1960 x 655 mm. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

54. Prosimy (w pkt. 3) o możliwość zaoferowania regulacji wysokości nożnej hydraulicznej 580 – 
910 mm. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

55. Prosimy (w pkt. 4) o możliwość zaoferowania regulacji przechyłów wzdłużnych nożnych 
hydraulicznych, pozycja Trendelenburga 15o i anty-Trendelenburga 14o.  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

56. Prosimy (w pkt. 6) o możliwość zaoferowania boków wózka wyposażonych w listwę pełniąca 
funkcję odbojników, listwa wykonana z tworzywa sztucznego, wózek wyposażony w szczycie 
od strony głowy i nóg w uchwyty do prowadzenia wózka. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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57. Prosimy (w pkt. 7) o możliwość zaoferowania regulacji segmentu pleców wspomaganej 
sprężyną gazową w zakresie 0 – 75o, dźwignia zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, 
umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców, dostępna na całej szerokości segmentu. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

58. Prosimy (w pkt. 8) o możliwość zaoferowania regulacji segmentu uda wspomaganej sprężyną 
gazową w zakresie 0 – 24o, dźwignia zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona 
bezpośrednio przy segmencie uda po obu stronach, segment podudzia regulowany za pomocą 
rastomatu. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

59. Prosimy (w pkt. 9) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w koła o średnicy 200 mm 
z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy 
pacjenta, oznaczone kolorystycznie, dźwignia czerwona służąca do blokady centralnej, zielona 
do koła kierunkowego (bez konieczności stosowania 5-tego koła). 
Odp. Zamawiający dopuszcza.  

60. Prosimy (w pkt. 10) o możliwość zaoferowania dodatkowego piątego koła pod leżem, 
zwiększającego zwrotność wózka, 5-te koło ułatwiające manewrowanie wózkiem i precyzyjną 
jazdę, wyposażone w sprężynę dociskającą koło do podłoża. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

61. Prosimy (w pkt. 16) o możliwość zaoferowania materaca stabilizowanego na wózku za pomocą 
specjalnych pasków mocowanych do leża. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

62. Prosimy (w pkt. 17) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w barierki boczne 
metalowe wykończone estetycznym tworzywem, zabezpieczające pacjenta na ok. 80% 
długości leża, składane wzdłuż ramy leża, dźwignia zwalniająca blokadę wbudowana w ramę 
leża od strony nóg, w miejscu niedostępnym dla pacjenta, barierki składające się z sześciu 
pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami, nakładki tego samego koloru co 
krążki odbojowe oraz uchwyty do prowadzenia. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

63. Prosimy (w pkt. 18) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego od strony głowy                      
w składane uchwyty do prowadzenia umieszczone w narożnikach, od strony nóg uchwyt               
w kształcie pałąka ułatwiający manewrowanie wózkiem.  
Odp. Zgodnie z SWZ. 

64. Prosimy (w pkt. 19) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w 4 haczyki na akcesoria 
(np. worki urologiczne) po obu bokach wózka, bez metalowego relingu.  
Odp. Zgodnie z SWZ. 

65. Prosimy (w pkt. 19) o możliwość zaoferowania wózka, w którym nie ma konieczności 
stosowania metalowych uchwytów na pasy do stabilizowania pacjenta.  
Odp. Zgodnie z SWZ. 

 
Dotyczy pakietu nr 9  
Pkt. 3  
Czy Zamawiający dopuści szafę o wymiarach: 900x640x2020 mm?  
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Odp. Zgodnie z SWZ. 
Pkt. 5.  
Czy zamawiający dopuści do oceny szafę do przechowywania endoskopów w pozycji horyzontalnej o 
pojemności 8 endoskopów?  
Odp. Zgodnie z SWZ. 
Pkt. 6.  
Czy zamawiający dopuści do oceny szafę do przechowywania endoskopów w pozycji horyzontalnej, 
niewymagającej zastosowania uchwytów do wieszania endoskopów?  
Odp. Zgodnie z SWZ. 
Pkt. 7.  
Czy zamawiający dopuści do oceny szafę do przechowywania endoskopów w pozycji horyzontalnej, 
niewymagającej zastosowania uchwytów do wieszania endoskopów?  
Odp. Zgodnie z SWZ. 
Pkt. 8.  
Czy zamawiający dopuści do oceny szafę wyposażoną w jednoskrzydłowe – szklane drzwi?  
Odp. Zgodnie z SWZ. 
Pkt. 13.  
Czy zamawiający dopuści do oceny szafę wyposażoną system filtracji HEPA zgodny z normą EN 16442? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
Pkt. 14.  
Czy zamawiający dopuści do oceny szafę gwarantującą wysuszenie endoskopu zgodnie z normą EN 
16442 niewymagającej stosowania filtra osuszającego?  
Odp. Zgodnie z SWZ. 
Pkt. 15.  
Czy zamawiający dopuści do oceny szafę o możliwości przechowywania endoskopów do 7 dni?  
Odp. Zgodnie z SWZ. 
Pkt. 18.  
Czy zamawiający dopuści do oceny urządzenie umożliwiające oznaczenie endoskopów za pomocą 
kodów cyfrowych – kreskowych?  
Odp. Zgodnie z SWZ. 
Pkt. 22.  
Czy zamawiający dopuści do oceny urządzenie kontrolujące przepływ powietrza w kanałach 
endoskopu, informujące o zbyt niskim lub zbyt wysokim ciśnieniu w kanałach. Urządzenie umożliwia 
indywidualną kalibracje wartości ciśnień przepływu powietrza dla każdego endoskopu.  
Odp. Zgodnie z SWZ. 
Pkt. 25.  
Czy zamawiający dopuści do oceny szafę wyposażoną w jednoskrzydłowe – szklane drzwi?  
Odp. Zgodnie z SWZ. 
Pkt. 32.  
Czy zamawiający dopuści do oceny urządzenie zapisujące w pamięci: datę, czas oraz numer tacy na 
której przechowywany jest endoskop?  
Odp. Zgodnie z SWZ. 
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Pkt. 44.  
Czy zamawiający dopuści do oceny urządzenie o mocy 1,68kVA? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

 
Pakiet nr 1 – Aparaty KTG wraz z systemem centralnego nadzoru i cyfrowej analizy zapisów (System 
nadzoru, pkt 13) 
Proszę o odpowiedź na niżej wymienione pytanie: 
1. Czy Zamawiający wymaga, aby podłączenie system nadzoru okołoporodowego i zapewnienie jego 
współpracy z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym ESKULAP, odbyło się              
w momencie kiedy producent systemu informatycznego Eskulap zapewni Zamawiającemu 
implementacje, w ramach protokołu HL7, przesyłania zleceń i odbioru wyników KTG? 
Odp. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podłączył system nadzoru okołoporodowego                          
i zapewnił jego współpracę z istniejącym u Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap             
w momencie podłączenia systemu nadzoru.  
Tym samym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu implementację 
przesyłania zleceń i odbioru wyników w systemie Eskulap. 
 
Pytanie 1 
Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 
„W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne urządzenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis 
Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, bądź w siedzibie Wykonawcy, o ile będzie taka potrzeba. 
Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, w tym również koszty dojazdów, 
transportu, koszty robocizny z wyłączeniem części zużywalnych. Te będą osobno kalkulowane po 
wykonaniu danego przeglądu. 
Wykonawca zapewni bezpłatny serwis, przeglądy i konserwację sprzętu w okresie gwarancji z własnej 
inicjatywy w ilości i w zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej                       
z wyłączeniem wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania 
przeglądu. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu technicznego w ostatnim 
miesiącu upływu gwarancji poszczególnych elementów/podzespołów sprzętu”? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 
„Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii sprzętu przyjazd serwisu nastąpi w czasie nie 
dłuższym niż 3 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od powiadomienia (telefonicznie 
lub faksem), natomiast usunięcie awarii nastąpi w czasie nie później niż w ciągu 7 dni roboczych,                 
a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 21 dni roboczych od dostarczenia sprzętu do serwisu 
(w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy). Na czas naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej 
niż 21 dni roboczych dostawa sprzętu zastępczego ”? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie 3 
Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 
„Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego istotnego elementu                         
w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)”? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 4 
Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 
„Wykonawca zapewni dostęp do części eksploatacyjnych i zamiennych w czasie gwarancji i w okresie 
8 lat po gwarancji”? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 5 
Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 
„Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej oraz współpracę serwisu Wykonawcy              
z osobą odpowiedzialną za stan techniczny sprzętu w SPZOZ w Słupcy w zakresie udostępniania 
informacji niezbędnych do obsługi”? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 
„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 
zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach”? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 7 
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 
„Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przysługiwać 
będą kary umowne. 
1.1 Jeżeli Wykonawca naruszy termin wydania przedmiotu umowy w stosunku do terminu 
uzgodnionego w umowie, zapłaci karę umowną w wysokości 0,7% wartości niedostarczonego 
urządzenia za każdy dzień zwłoki”? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie 8 
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 
„…, za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 3 % wartości brutto umowy – za każdy dzień”? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 9 
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 
„…, za zwłokę w usunięciu wad w ramach gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,7 % wartości brutto 
danego sprzętu, którego dotyczy wada – za każdy dzień”? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 10 
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 
„…, za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy – w wysokości 16 % wartości brutto umowy”? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 11 
Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 
„Maksymalna wielkość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości brutto 
umowy”? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 12 
Dotyczy warunków umowy § 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 
” Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku przedłużającej się realizacji zobowiązań 
umownych wyłącza możliwość naliczania kar umownych”? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy warunków umowy § 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: 
„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej 
umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody, wyrażonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy o działalności 
leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 160), jednak zgodty takiej nie można 
bezpodstawnie odmówić’? 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
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Pytanie 14 
Dotyczy pakietu 9 – specjalistyczna szafa endoskopowa 
Czy Zamawiający dopuści specjalistyczną szafę do przechowywania endoskopów o poniższej 
specyfikacji: 

 

Szafa do endoskopów fabrycznie nowa, rok produkcji 2021 

Szafa do przechowywania i suszenia endoskopów (nieprzelotowa) 

Przechowywanie endoskopów w czystości mikrobiologicznej 168 h  

Funkcja suszenia realizowana poprzez wentylację komory i nadmuch powietrza do kanałów 
endoskopu. 

Wprowadzenie i ewidencjonowanie endoskopów poprzez klawiaturę numeryczną kod 4-cyfrowy  

Wprowadzenie personaliów użytkowników szafy z uprawnieniem dostępu za pomocą klawiatury 
numerycznej 4 cyfrowym kodem zabezpieczonym dodatkowo personalnym 4-cyfrowym kodem PIN  

Wyposażenie w czytnik kodów RFID 

Dostęp użytkowników poprzez zastosowanie indywidualnych kart. 

Automatyczna blokada drzwi po zamknięciu  

Archiwizacja zdarzeń na wewnętrznym wbudowanym dysku. 

Wymiary: długość/szerokość/wysokość: 1400 mm/ 535 mm/ 2160 mm +/-50 mm  

Osiem stanowisk na endoskopy giętkie z przyłączami kanałowymi 

Dwie niezależne komory 

Przechowanie endoskopów w pozycji pionowej  

Zasilanie powietrzem klasy medycznej z wbudowanej sprężarki lub z sieci szpitalnej. 

Panel LCD informujący o aktualnym statusie endoskopów oraz o monitorowanych parametrach 
środowiskowych  

Automatycznie uruchamianie oświetlenia wnętrza szafy po interakcji z szafą 

Wewnętrzny wentylator o parametrach przepływu 40 mᶾ/h, zapewniający 80-krotną wymianę 
powietrza w komorze w ciągu godziny. 

Skuteczność filtru komory HEPA 13 - 0,3 µm - 99,95% 

Skuteczność filtru nadmuchu kanałów endoskopu HEPA 14 - 0,3 µm - 99,995%  
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Współpraca z powietrzem o ciśnieniu nie przekraczającym 0,03Mpa (0,3 atm). zasilanie powietrzem 
przyłącze G ½” 

Podłączenie do zasilania 230V, 50 Hz 

Ciągła wymiana powietrza wewnątrz komory roboczej 

Szafa wykonana ze stali nierdzewnej gat. AISI 304  

Szafa do przechowywania endoskopów umożliwiająca dosuszenie, przechowywanie endoskopów     
w kontrolowanych warunkach. 

Czas przechowywania oraz wszystkie pozostałe istotne parametry warunków przechowywania, a 
także dane personalne użytkownika i informacje o modelu przechowywanego endoskopu są 
udokumentowane wydrukiem. 

System z ekranem dotykowym i wbudowaną drukarką  

Możliwość kontroli warunków przechowywania endoskopów: 

- temperatura  

- ciśnienie wewnątrz komory endoskopu  

- ciśnienie w kanałach endoskopu  

- czas przechowywania endoskopu 

- kontrola czasu otwarcia drzwi  

- blokada przed nadmiernym ciśnieniem przy zasilaniu powietrzem zewnętrznym 

- wilgotność względna  

Szafa zapewnia dopływ sterylnego powietrza – wentylowanego przez filtry HEPA 13 do komory 
szafy, jak również filtry HEPA 14 do kanałów roboczych endoskopów. 

Powietrze w kanałach endoskopów jest osuszane cząstkowo, co gwarantuje brak możliwości 
narażenie na potencjalne zanieczyszczenia. Stały przepływ filtrowanego powietrza przez komorę 
szafy jak i kanały endoskopów zapewnia ich stałą i odpowiednią wentylację. 

Czas i sposób przechowania endoskopów można monitorować na dotykowym wyświetlaczu oraz 
dokumentować w formie wydruków. 
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Obsługa jest możliwa przez uprawnionych użytkowników posiadających kod PIN lub kartę dostępu 
w wypadku modeli wyposażonych w czytnik RFID.  

Drukarka rejestruje każde otwarcie drzwi szafy endoskopowej oraz wyjęcie lub umieszczenia 
aparatu w szafie, a także przekroczenie parametrów krytycznych.  

Dostęp do szafy jest możliwy tylko dla osób posiadających kod dostępu lub kartę. Wszystkie kody 
numeryczne użytkowników zabezpieczone są 4 cyfrowym kodem PIN osobiście wybranym przez 
każdego użytkownika co gwarantuje brak przypadkowości w użytkowaniu szafy oraz wyklucza 
możliwość kradzieży.  

Funkcje operacyjne:  

- Zapewnia jałowość endoskopów przez 168h po dezynfekcji.  

- System przechowywania endoskopów zawieszonych pionowo.  

- Przeszklone drzwi i wewnętrzne oświetlenie dla kontroli wzrokowej.  

- Drzwi elektroniczne zablokowane dla zwiększenia bezpieczeństwa. 

- Operator ma dostęp poprzez zastosowaniu kodu operatora oraz personalnego kodu PIN za 
pomocą ekranu dotykowego. Możliwość wyposażenia szafy w czytnik kodów RFID. 

- Filtrowanie metodą HEPA powietrze utrzymuje wnętrze szafy wolne od bakterii.  

- Filtrowane powietrze (0,3µm absolutne) przepływa przez kanały endoskopu połączone przez 
dedykowane złącza. 

- Suchy sterylny endoskop jest gotowy do użycia. 

W wypadku zaniku prądu szafa pozostaje zamknięta, co zabezpiecza aparaty przed kontaminacją w 
wypadku chwilowych zaników prądu. W wypadku konieczności otwarcia szafy możliwość 
wykorzystania klucza serwisowego dołączanego do szafy. 

Szafa wyposażona w polskie menu 

Wyrób medyczny - Klasa 1  

Napięcie 230 V  

Maksymalna moc =400W  
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Zasilanie w skompresowane powietrze - własne , kompresor w układzie zamkniętym , niezależne z 
możliwością podłączenia powietrza z sieci szpitala.  

 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy pakietu 9  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie specjalistycznej szafy endoskopowej bez wózka 
endoskopowego? Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie szafy z pakietu nr 9. 
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
Dotyczy Umowy:  
1. §5 ust. 2 Z uwagi na fakt, że naprawa nie musi odbywać się w siedzibie serwisu prosimy o zmianę 
zapisu - w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 21 dni roboczych od zgłoszenia awarii  
Odp. Zamawiający zmodyfikuje §5 ust. 2 poprzez dodanie zapisu „…lub od zgłoszenia awarii                     
w przypadku urządzeń, których naprawa nie musi odbywać się w siedzibie serwisu”. 

 
2. §5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu związanego z dostarczaniem sprzętu 
zastępczego w całości lub dopuści alternatywnie zapewnienie usługi na zewnątrz placówki na koszt 
wykonawcy?  
Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki                    
u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach 
magazynowych sprzętów zastępczych.  
Odp. Zamawiający zmodyfikuje §5 ust. 2 poprzez dodanie zapisu „…. (nie dotyczy pakietu nr 9 – 
specjalistyczna szafa do przechowywania endoskopów)”. 
 
3. §7 ust. 1 podpunkt 1 Prosimy o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 5% na 1%. 
Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.  
Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost 
cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na 
zamawiającego.  
Odp. Zgodnie z SWZ. 
 
4. §7 ust. 1 podpunkt 2 Prosimy o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 1% na 0,5%. 
Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.  
Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost 
cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na 
zamawiającego.  
Odp. Zgodnie z SWZ. 
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Dotyczy Parametry Techniczne - pakiet nr 9 Specjalistyczna szafa do przechowywania endoskopów:  
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o maksymalnych wymiarach 
zewnętrznych:  
- szerokość – 1300 mm  
- głębokość – 770 mm  
- wysokość – 2000 mm?  
Uzasadnienie: proponowane urządzenie jest nieznacznie głębsze od parametrów wymaganych przez 
Zamawiającego. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 1, dotyczy Pakiet 1 Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) - 2 sztuki, punk 11 oraz Kardiotokograf 

(ciąża bliźniacza) - 1 sztuka, punkt 13 

Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf w którym głośność odsłuchu tętna płodu w przypadku 

monitorowania bliźniaków jest taka sama dla 1 i 2 płodu? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 2, dotyczy Pakiet 1 Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) - 2 sztuki, punk 11 oraz Kardiotokograf 

(ciąża bliźniacza) - 1 sztuka, punkt 13 

Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf w którym obsługa odbywa się wyłącznie przez ekran 

dotykowy na którym można definiować wymagane przyciski? Proponowane rozwiązanie jest bardziej 

intuicyjne i uniwersalne od oczekiwanego.  

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 3, dotyczy Pakiet 1 Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) - 2 sztuki, punk 12 oraz Kardiotokograf 

(ciąża bliźniacza) - 1 sztuka, punkt 14 

Czy Zamawiający pod tym punktem wymaga możliwości współpracy z telemetrią płodową, która 

umożliwia bezprzewodowe monitorowanie matki i płodu? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 4, dotyczy Pakiet 1 Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) - 2 sztuki, punk 14 oraz Kardiotokograf 

(ciąża bliźniacza) - 1 sztuka, punkt 16 

Czy Zamawiający wymaga klasy wodoszczelności min. IPX8, która zapewni bezpieczne użytkowanie 

głowic? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 5, dotyczy Pakiet 1 Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) - 2 sztuki, punk 15 oraz Kardiotokograf 

(ciąża bliźniacza) - 1 sztuka, punkt 17 

Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf bez możliwości podłączania stymulatora akustycznego płodu? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 6, dotyczy Pakiet 1 Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) - 2 sztuki, punk 16 oraz Kardiotokograf 

(ciąża bliźniacza) - 1 sztuka, punkt 18 

Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf z nieznacznie większą wagą wynoszącą 5,1 kg, która nie 

wpływa w żadnym stopniu na bezpieczeństwo i łatwość w użytkowaniu? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 7, dotyczy Pakiet 1 Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) - 2 sztuki, punk 17 oraz Kardiotokograf 

(ciąża bliźniacza) - 1 sztuka, punkt 18 

Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf wyposażony w jedno złącze rs232 i jedno złącze RJ45, które 

jest nowocześniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem w komunikacji z serwerem? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 8, dotyczy Pakiet 1 Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) - 2 sztuki, punk 22 oraz Kardiotokograf 

(ciąża bliźniacza) - 1 sztuka, punkt 23 

Czy Zamawiający poza wózkiem pod ktg dopuści również zawieszenie ścienne do aparatu ktg? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 9, dotyczy Pakiet 1 Scentralizowany system nadzoru okołoporodowego, punkt 3 

Czy Zamawiający poza połączeniem bezprzewodowym dopuści również aby połączenie z serwerem 

było przewodowe? Rozwiązanie takie jest stabilniejsze od oczekiwanego. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 10, dotyczy Pakiet 1 Scentralizowany system nadzoru okołoporodowego, punkt 3 

Czy Zamawiający dopuści brak reanalizy zapisu? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 11, dotyczy Pakiet 1 Scentralizowany system nadzoru okołoporodowego, punkt 6 

Czy Zamawiający dopuści, aby wyniki analizy pokazywane były w formie tabelarycznej? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 12, dotyczy Pakiet 1 Scentralizowany system nadzoru okołoporodowego, punkt 8 

Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości automatycznej identyfikacji typów skurczy macicy? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 13, dotyczy Pakiet 1 Scentralizowany system nadzoru okołoporodowego, punkt 13 

Jakiego zakresu integracji z systemem ESKULAP Zamawiający wymaga? 

Odp. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podłączył system nadzoru okołoporodowego                          
i zapewnił jego współpracę z istniejącym u Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap             
w momencie podłączenia systemu nadzoru.  
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Tym samym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu implementację 
przesyłania zleceń i odbioru wyników w systemie Eskulap. 
 

Pytanie 14, dotyczy Pakiet 1 Scentralizowany system nadzoru okołoporodowego, punkt 14 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kardiotokografu kompatybilnego z oferowanymi w Pakiecie 1? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 15, dotyczy Pakiet 1 Telemetria KTG - 1 sztuka, punkt 3 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia telemetrii, która umożliwi monitorowanie bezprzewodowe 

częstości akcji serca płodu, aktywności skurczowej mięśnia macicy oraz ruchów płodu? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 16, dotyczy Pakiet 1 Telemetria KTG - 1 sztuka, punkt 4 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu telemetrię, która umożliwia bezprzewodowe monitorowanie        

w zasięgu min 100 w otwartej przestrzeni? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 16, dotyczy Pakiet 1 Telemetria KTG - 1 sztuka, punkt 5 

Czy Zamawiający dopuści telemetrię, która posiada bezprzewodowe głowice a więc nie jest 

kompatybilna z przewodowymi głowicami oferowanych aparatów ktg? Wymagane rozwiązanie utrudni 

bezprzewodowe monitorowanie pacjentek. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 17, dotyczy Pakiet 2 Kardiomonitory, punkt 49 

Czy Zamawiający oczekuje aby możliwość rozbudowy polegała na możliwości podłączenia kieszeni na 
moduły oraz rozbudowy poprzez moduły w postaci kostek, co umożliwia elastyczną rozbudowę bez 
potrzeby udziału serwisu?  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 18, dotyczy Pakiet 2 Kardiomonitory 

Czy Zamawiający, mając na uwadze globalne problemy produkcyjne oraz duże opóźnienia dostaw, 
wyrazi zgodę na dostawę fabrycznie nowych kardiomonitorów z Q4 2020 roku?  
Odp. Zgodnie z SWZ. 

 
Dotyczy: Pakiet nr 8 

Łóżko z osprzętem ortopedycznym  

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z konstrukcją lakierowaną proszkowo? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem, w którym segmenty ruchome wypełnione są 

odejmowalnymi panelami z tworzywa sztucznego oraz segmentem centralnym z panelu 

stalowego? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem podudzia i długości 560mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem ręcznym przewodowym bez regulacji przechyłów 

wzdłużnych z blokadą elektroniczną, blokowanym za pomocą centralnego panelu sterowania? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralnym panelem sterowania spełniającym wymagania 

opisane w pkt 15 z wyjątkiem pozycji do badań oraz Fowlera, które uruchamiane są za pomocą 

dwóch przycisków? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralnym panelem sterującym wyposażonym                                 

w elektroniczne zabezpieczenie uruchamiane przyciskiem? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

7. Czy Zamawiający dopuści łózko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie 370 – 

735mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją segmentu pleców 100mm oraz dodatkowo uda 

60mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną kąta nachylenia segmentu ud do 35 

stopni? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną pozycji Trendelenburga i anty-

Trendelenburga w zakresie 15 stopni obustronnie? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą, która nie wymaga stosowania tworzywowej 

osłony? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem wykonanym z pianki 30kg/m3, nacinanej w części 

centralnej poprzecznie? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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13. W związku z wymogiem dotyczącym barierek bocznych aby były zgodne z normą 

bezpieczeństwa EN-60601-2-52 czy Zamawiający będzie wymagał również bezpiecznego 

obciążenia roboczego na poziomie 250kg zgodnego z normami bezpieczeństwa tak aby 

zapewnić pełne bezpieczeństwo pacjenta zarówno w kontekście barierek bocznych jak                      

i wytrzymałości łóżka? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

14. Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta w trakcie transportu (o które Zamawiający dba                 

w przypadku barierek bocznych, wymagając zgodności barierek z normą EN-60601-2-52) 

Zamawiający będzie wymagał aby szczyty posiadały blokadę zabezpieczającą szczyt przed 

przypadkowym wyjęciem, co jest zgodne z normami bezpieczeństwa?  

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

15. W związku z wymogiem dotyczącym barierek bocznych aby były zgodne z normą 

bezpieczeństwa EN 60601-2-52 czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko było wyposażone 

w elektroniczny system antyprzeciążeniowy wyłączający elektryczną regulację w przypadku 

przekroczenia dopuszczalnego obciążenia roboczego, co gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta, 

wykluczając ryzyko uszkodzenia, zarwania się segmentów czy też całego leża? Rozwiązanie 

zapewnia również dłużą żywotność sprzętu.  

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

16. Czy łóżko ma posiadać barierki boczne, w którym pomiędzy szczeblami poziomymi po złożeniu 

powstaje minimum 30mm tak aby nie doszło do zmiażdżenia palców pacjenta lub personelu? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

17. Czy Zamawiający będzie wymagał łóżko z segmentami leża wypełnionymi w ruchomych 

segmentach tworzywowymi panelami, dzięki czemu łatwo i szybko można umyć                                    

i zdezynfekować leże oraz podwozie a także rozwiązanie ułatwia wszelkie naprawy łóżka? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

18. W związku z wymogiem dotyczącym barierek bocznych aby były zgodne z normą 

bezpieczeństwa EN 60601-2-52 czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko było wyposażone 

w elektroniczny system wyłączający wszystkie funkcję elektryczne (za wyjątkiem funkcji CPR) 

uruchamiany za pomocą wyraźnie oznaczonego przycisku na panelu centralnym? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

Stół do badań endoskopowych 

Stół zabiegowy przezierny dla RTG 

1. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-70 stopni? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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2. Czy Zamawiający dopuści stół z listwami odbojowymi w postaci tworzywowego odlewu? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

3. Czy Zamawiający dopuści stół z uchwytami do prowadzenia od strony głowy i nóg wykonanymi  

ze stali lakierowanej z tworzywową nakładką? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie 585 do 905mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

5. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga                   

w zakresie 12 stopni obustronnie? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

6. Czy Zamawiający dopuści stół z poręczami bocznymi, które po złożeniu nie wystają ponad 

poziom materaca? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

7. Czy Zamawiający dopuści stół z materacem o grubości 6cm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie respiratorów Fabian Therapy Evolution firmy Acutronic/Vyaire 
o następujących parametrach: 

• Zasilanie 
o Pozycja nr 4.2. Bez możliwości podłączenia zasilania stałego 12 i 24 VDC 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
o Pozycja nr 4.3. Z wbudowanego akumulatora zapewniające min. 180 minut pracy 

Odp. Zgodnie z SWZ. 
o Pozycja nr 5. Waga aparatu – bez podstawy ok 9 kg 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
o Pozycja nr 9. Możliwość współpracy z generatorami różnych producentów min.: Infant 

Flow, Infant Flow LP, MediJET, Inspire, Bez możliwości dla generatorów: NEO FLOW, 
NV Flow 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

• Tryby oddechowe 
o Pozycja nr 8.4. Bez funkcji synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym 

pacjenta) 
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Odp. Zgodnie z SWZ. 
• Parametry oddechowe regulowane 

o Pozycja nr 9.4. Czas wdechu od 0,15 do 15 sekund, regulowany płynnie co 0,01 sek. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

o Pozycja nr 9.5. Częstość oddechowa co najmniej 2-60 odd/min 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

o Pozycja nr 9.6. PEEP/CPAP min. 2-13 cmH2O 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

o Pozycja nr 9.7. Ciśnienie podwyższonego poziomu min. 5-15 cmH20 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

o Pozycja nr 9.8. Ciśnienie Ręczne min. 5-15 cmH2O 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

o Pozycja nr 9.9. Oddech manualny w zakresie 2-30 sekund (producent nie podaje 
przepływu podczas oddechu manualnego)., podawany osobnym przyciskiem 
umieszczonym na ekranie aparatu 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

o Pozycja nr 9.10. Czas obserwacji bezdechu min. 2-20 sekund 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

• Obrazowane parametry oddechowe 
o Pozycja nr 10.4. Bez obrazowania czasu wydechu. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
• Ekran 

o Pozycja nr 11.1. Wbudowany kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 5,7” 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

• Wyposażenie 
o Pozycja nr 11.1. Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania: 

▪ wyświetlacz 3,5’’ TFT z automatycznym przyciemnieniem 

▪ wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, 

▪ wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, 

▪ bez wyświetlania aktualnej temperatury płytki grzewczej 

▪ zasilanie 230V, 50Hz, 

▪ waga 2,3 kg (bez komory), 

▪ moc max. 170W. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
o Pozycja nr 11.3. Układ oddechowy noworodkowy z generatorem InfantFlow LP (bez 

jonów srebra)– 3 zestawy 

▪ W skład zestawu wchodzi co najmniej: 

▪ odcinek wdechowy podgrzewany dł. min. 1,2 m, śr. wew. 10 mm 

▪ odcinek wydechowy niepodgrzewany  

▪ łącznik nawilżacza z respiratorem dł. min. 0,6 m 

▪ końcówka donosowa (3 szt.) 
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▪ odcinek pomiarowy min. dł. 1,8 m 

▪ generator  
▪ kołyska do zamocowania generatora na czepcu 

Odp. Zgodnie z SWZ. 
o Pozycja nr 11.4. Adapter do funkcji nCPAP łączący komorę nawilżacza z respiratorem - 

3 szt 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

o Pozycja nr 11.6. Czepiec do terapii wymiennych w min. 5 rozmiarach – przeznaczony 
do nieinwazyjnego wspomagania oddechu umożliwiający zamocowanie generatora 
oraz do (bez możliwości stosowania w terapii tlenowej wysokimi przepływami 
umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej), z regulacją obwodu głowy, wykonany     
z miękkiego materiału zawierającego domieszkę Poliamidów i Poliuretanu                              
o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego 
przepuszczalność powietrza i ograniczającego przesuwanie główki, z możliwością 
uzyskania dostępu do naczyń pacjenta, z rzepami do mocowania i miarką. – łącznie 6 
szt. w różnych rozmiarach 
Odp. Zgodnie z SWZ. 

o Pozycja nr 11.8, 11,9. 11.9.1 Bez brzusznego czujnika pacjenta umożliwiającego 
synchronizację wspomagania ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta oraz 
zintegrowanego lub na wyposażeniu urządzenie umożliwiającego wprowadzenie do 
terapii Infant Flow oddechów ratunkowych i rozprężających z regulowanym CPAP (co 
najmniej w zakresie 1-20 cmH2O) i PIP (co najmniej w zakresie 10-60 cmH2O) – 
również wykorzystujący efekt Coanda (dla zmiany kierunku przepływu gazów) dla jak 
najmniejszej pracy oddechowej noworodka (WOB) , Waga max. 0,5 kg 
Odp. Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że w miejsce brzusznego czujnika 
oddechów wymaga się dostarczenia innego czujnika, np. przepływowego.    

• Pozycja nr 12.2 - Ilość punktów serwisowych na terenie Polski – 1 punkt w Warszawie, 
serwisanci rozlokowani w Warszawie, Bytomiu i Krakowie 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Dotyczy: 

Pakiet nr 8 

Łóżko z osprzętem ortopedycznym 

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z segmentami leża wypełnionymi 

odejmowanymi płytami z tworzywa ABS przeziernymi dla promieni RTG, spełniającymi 

pozostałe wymogi SIWZ? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko o szerokości całkowitej 1005 mm? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 
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3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko o długości segmentu oparcia pleców 750 mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko o długości i szerokości leża 1960 x 870 mm? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone w przewodowy pilot bez 

możliwości ustawienia funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, funkcja ta jest dostępna 

z panelu pielęgniarskiego, co zapewnia bezpieczeństwo pacjenta? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone w panel pielęgniarski bez 

możliwości automatycznego ustawienia pozycji Fowlera, oraz bez zabezpieczenia w postaci 

pokrywy, panel posiada możliwość selektywnego blokowania funkcji oraz przycisk aktywujący, 

który stanowi zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji? (panel 

dezaktywuje się po 3 min nieużywania, należy do aktywować za pomocą tego przycisku) 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko o wysokości minimalnej 400 mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone w autoregresję odcinka pleców 100 

mm do tyłu oraz 50 mm ku górze (ruch po okręgu)? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone regulację elektryczną kąta 

nachylenia segmentu ud 28°? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

10. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone regulację segmentu podudzia za 

pomocą zębatki 16°? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

11. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone elektryczną regulację pozycji 

Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 15°? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

12. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z możliwością automatycznego ustawienia 

pozycji krzesła kardiologicznego, zaś pozycji Fowlera poprzez selektywne ustawienie 

poszczególnych segmentów? 
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Odp. Zamawiający dopuszcza. 

Wózek do transportu chorych 

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek o wymiarach zewnętrznych 2130 x 830 mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek z regulacją wysokości w zakresie 580 – 887 

mm? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek z regulacją przechyłów wzdłużnych 12°? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek wyposażony w listwy odbojowe bez 

wyprofilowanych uchwytów do prowadzenia wózka, uchwyty takie znajdują się od strony nóg 

i głowy pacjenta, po bokach wózka funkcję tą pełnią barierki? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek z regulacją segmentu pleców za pomocą dużej 

dźwigni znajdującej się na całej szerokości wezgłowia? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek z regulacją segmentu uda 0 - 25°? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek o bezpiecznym obciążeniu roboczym 300 kg? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek wyposażony w materac z rzepami 

zapobiegającymi przesuwaniu się materaca? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek wyposażony w nakładki na barierkach w tym 

samym kolorze, co listwy odbojowe? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

Stół zabiegowy przezierny dla promieni RTG 

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół o szerokości całkowitej 830 mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z regulacją wysokości w zakresie 580 – 887 mm? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-

Trendelenburga 12°? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

Stół zabiegowy 

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół o wymiarach zewnętrznych 2130 x 830 mm? 
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Odp. Zamawiający dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół z regulacją wysokości w zakresie 580 – 887 mm? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół z regulacją przechyłów wzdłużnych 12°? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół wyposażony w listwy odbojowe bez 

wyprofilowanych uchwytów do prowadzenia stołu, uchwyty takie znajdują się od strony nóg      

i głowy pacjenta, po bokach stołu funkcję tą pełnią barierki? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół z regulacją segmentu pleców za pomocą dużej 

dźwigni znajdującej się na całej szerokości wezgłowia? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół z regulacją segmentu uda 0 - 25°? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół o bezpiecznym obciążeniu roboczym 300 kg? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół wyposażony w materac z rzepami 

zapobiegającymi przesuwaniu się materaca? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół wyposażony w nakładki na barierkach w tym 

samym kolorze, co listwy odbojowe? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

Stół do badań endoskopowych  

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół o szerokości całkowitej 830 mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z regulacją wysokości w zakresie 580 – 887 

mm? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-

Trendelenburga 12°? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

Dotyczy pakietu nr 8 

Czy dla umożliwienia złożenia konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców, Zamawiający 

wydzieli do odrębnego pakietu zadania: 

- stół zabiegowy 1 szt., 

- wózek do transportu chorych 4 szt.? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 
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Dotyczy pakietu nr 8 

Zadanie: Łóżko z osprzętem ortopedycznym 

1. W zakresie pkt. 15: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panelu sterującego (dla 

personelu) w którym regulacja wysokości oraz przechyły wzdłużne posiadają wspólną blokadę? 

Pozostałe parametry i funkcje panelu – zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

2. W zakresie pkt. 27: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka wyposażonego w centralną 

blokadę kół z funkcją koła kierunkowego – jako rozwiązanie lepsze od wymaganego? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

Dotyczy pakietu nr 8 

Zadanie: Stół do badań endoskopowych 

1. W zakresie pkt. 6: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o szerokości leża 630 mm, 

co nieznacznie, zaledwie o 20 mm odbiega od wymaganej? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

2. W zakresie pkt. 24: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu, w którym poręcze boczne 

składane są obok ramy leża, a po złożeniu nie wystają poza poziom leża bez materaca?  

Uchwyt zwalniający pozwala na łatwe złożenie poręczy nawet przy użyciu jednej ręki. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

Dotyczy pakietu nr 8 

Zadanie: Stół zabiegowy przezierny dla promieni RTG 

1. W zakresie pkt. 6: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o szerokości leża 630 mm, 

co nieznacznie, zaledwie o 20 mm odbiega od wymaganej? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

2. W zakresie pkt. 24: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu, w którym poręcze boczne 

składane są obok ramy leża, a po złożeniu nie wystają poza poziom leża bez materaca?  

Uchwyt zwalniający pozwala na łatwe złożenie poręczy nawet przy użyciu jednej ręki. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

Dotyczy pakietu nr 8 

Zadanie: Stół zabiegowy 1 szt. 

1. W zakresie pkt. 1: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o wymiarach zewnętrznych  

2130 x 800 mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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2. W zakresie pkt. 4: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z przechyłami wzdłużnymi  

w zakresie: Trendelenburg 17 stopni, anty-Trendelenburg 16 stopni? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

3. W zakresie pkt. 6: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z bocznymi listwami 

odbojowymi w postaci metalowego płaskownika pokrytego tworzywową okładziną, 

chroniącego wózek na całej długości leża, bez uchwytów do prowadzenia? W oferowanym 

wózku uchwyty do prowadzenia znajdują się w szczytach. 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

4. W zakresie pkt. 7: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z regulacją segmentu 

oparcia pleców wspomaganą sprężynami gazowymi w zakresie 0-70 stopni, rączka zwalniająca 

blokadę sprężyn gazowych umieszczona za segmentem oparcia pleców – na znacznej jego 

szerokości, jako obejma, dla ułatwienia dostępu? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

5. W zakresie pkt. 8: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z regulacją segmentu uda 

wspomaganą sprężynami gazowymi w zakresie 0-36 stopni? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

6. W zakresie pkt. 10: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu, w którym dodatkowe piąte 

koło kierunkowe, zwiększające zwrotność wózka, w pozycji uniesionej znajduje się ok. 5 mm 

ponad podłogą? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

7. W zakresie pkt. 11: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o bezpiecznym obciążeniu 

roboczym 230 kg? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

8. W zakresie pkt. 15: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z materacem o grubości 80 

mm? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

9. W zakresie pkt. 16: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z materacem 

stabilizowanym na leżu za pomocą pasków rzepowych montowanych w specjalnych otworach 

w leżu? Rozwiązanie bardzo pewne, uniemożliwiające przesuwanie się materaca na leżu. 

Odp. Zgodnie z SWZ. 
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10. W zakresie pkt. 17: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z barierkami bocznymi 

składanymi wzdłuż ramy leża, posiadającymi uchwyt zwalniający pozwalający na łatwe ich 

złożenie przy użyciu nawet jednej ręki, po złożeniu nie wystającymi ponad poziom leża bez 

materaca, zabezpieczającymi pacjenta na odcinku ok. 1237 mm (ok. 64-65% długości leża),          

o wysokości ok. 380 mm ponad poziom leża? Oferowane barierki posiadają pięć pionowych 

słupków i poprzeczkę poziomą górną. Barierki są metalowe z tworzywowymi przegubami. 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

11. W zakresie pkt. 18: Z uwagi na niejasny zapis tego punktu, pytamy czy Zamawiający oczekuje 

aby stół posiadał uchwyty dla personelu do przetaczania umieszczone od strony głowy 

pacjenta z możliwością ich składania w sytuacjach ratunkowych oraz od strony nóg pacjenta 

zamontowane na stałe? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

12. W zakresie pkt. 19: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby stół posiadał haczyki na 

akcesoria (np. worki urologiczne) oraz metalowy reling po obu bokach wózka? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

13. W zakresie pkt. 19: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby stół posiadał metalowe uchwyty 

na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

14. Ponownie prosimy o wydzielenie stołu do odrębnego pakietu w celu umożliwienia złożenia 

konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców. 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

Dotyczy pakietu nr 8 

Zadanie: Wózek do transportu chorych – 4 sztuki 

1. W zakresie pkt. 1: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych  

2130 x 800 mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

2. W zakresie pkt. 4: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z przechyłami wzdłużnymi  

w zakresie: Trendelenburg 17 sto pni, anty-Trendelenburg 16 stopni? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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3. W zakresie pkt. 6: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z bocznymi listwami 

odbojowymi w postaci metalowego płaskownika pokrytego tworzywową okładziną, 

chroniącego wózek na całej długości leża, bez uchwytów do prowadzenia? W oferowanym 

wózku uchwyty do prowadzenia znajdują się w szczytach. 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

4. W zakresie pkt. 7: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z regulacją segmentu 

oparcia pleców wspomaganą sprężynami gazowymi w zakresie 0-70 stopni, rączka zwalniająca 

blokadę sprężyn gazowych umieszczona za segmentem oparcia pleców – na znacznej jego 

szerokości, jako obejma, dla ułatwienia dostępu? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

5. W zakresie pkt. 8: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z regulacją segmentu uda 

wspomaganą sprężynami gazowymi w zakresie 0-36 stopni? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

6. W zakresie pkt. 10: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka, w którym dodatkowe 

piąte koło kierunkowe, zwiększające zwrotność wózka, w pozycji uniesionej znajduje się ok.       

5 mm ponad podłogą? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

7. W zakresie pkt. 11: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o bezpiecznym obciążeniu 

roboczym 230 kg? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

8. W zakresie pkt. 15: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z materacem o grubości 

80 mm? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

9. W zakresie pkt. 16: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z materacem 

stabilizowanym na leżu za pomocą pasków rzepowych montowanych w specjalnych otworach 

w leżu? Rozwiązanie bardzo pewne, uniemożliwiające przesuwanie się materaca na leżu. 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

10. W zakresie pkt. 17: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z barierkami bocznymi 

składanymi wzdłuż ramy leża, posiadającymi uchwyt zwalniający pozwalający na łatwe ich 

złożenie przy użyciu nawet jednej ręki, po złożeniu nie wystającymi ponad poziom leża bez 

materaca, zabezpieczającymi pacjenta na odcinku ok. 1237 mm (ok. 64-65% długości leża),          
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o wysokości ok. 380 mm ponad poziom leża? Oferowane barierki posiadają pięć pionowych 

słupków i poprzeczkę poziomą górną. Barierki są metalowe z tworzywowymi przegubami. 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

11. W zakresie pkt. 18: Z uwagi na niejasny zapis tego punktu, pytamy czy Zamawiający oczekuje 

aby wózek posiadał uchwyty dla personelu do przetaczania umieszczone od strony głowy 

pacjenta z możliwością ich składania w sytuacjach ratunkowych oraz od strony nóg pacjenta 

zamontowane na stałe? 

Odp. Wózek powinien być wyposażony w składane uchwyty do prowadzenia od strony nóg 

i głowy umieszczone w narożnikach. 

 

12. W zakresie pkt. 19: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wózek posiadał haczyki na 

akcesoria (np. worki urologiczne) oraz metalowy reling po obu bokach wózka? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

13. W zakresie pkt. 19: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wózek posiadał metalowe 

uchwyty na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

14. Ponownie prosimy o wydzielenie wózka do odrębnego pakietu w celu umożliwienia złożenia 

konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców. 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

Dotyczy pakietu nr 8 

Zadanie: Stół zabiegowy 1 szt. 

Zadanie: Wózek do transportu chorych – 4 sztuki 

1. W zakresie pkt. 1: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta o wymiarach 

zewnętrznych 2108 mm x 813 mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

2. W zakresie pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta, którego leże 

posiada wymiary 1905 mm x 660 mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

3. W zakresie pkt. 3: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta z regulacją 

wysokości w zakresie 525 mm – 870 mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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4. W zakresie pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z regulacją 

przechyłów wzdłużnych w zakresie -12°  - +12°? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

5. W zakresie pkt. 6: Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu z przeziernym segmentem 

oparcia pleców oraz tworzywowymi listwami odbojowymi zintegrowanymi z barierkami 

bocznymi? Wózek wyposażony w składane pod leże uchwyty do prowadzenia od strony nóg       

i głowy pacjenta. 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

6. W zakresie pkt. 8: Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu ud za pomocą 

mechanizmu korbowego w zakresie 0-25 stopni? Segment podudzia regulowany za pomocą 

mechanizmu zapadkowego. 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

7. W zakresie pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta wyposażony          

w piąte koło sterujące znajdujące się 90 mm nad podłogą w pozycji podniesionej? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

8. W zakresie pkt. 11: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta o bezpiecznym 

obciążeniu roboczym pozwalającym na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. 

reanimacji wynoszącym 317,5 kg? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

9. W zakresie pkt. 16: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta wyposażony          

w materac stabilizowany za pomocą rzepów znajdujących się na spodzie materaca                               

i powierzchni leża wózka? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

10. W zakresie pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta wyposażone          

w barierki boczne w pełni zabezpieczające pacjenta składane wzdłuż ramy leża z niezależnymi 

dźwigniami zwalniającymi blokadę umiejscowionymi w dolnej części barierek od strony nóg 

pacjenta? Barierki składają się z pięciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi 

nakładkami. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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11. W zakresie pkt. 19: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta z dwoma 

uchwytami na worki drenażowe oraz uchwytami na pasy do stabilizowania pacjenta, po 3              

z każdej strony wózka ale bez metalowych relingów? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 8 

Stół do badań endoskopowych 

1. Punkt 5 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości  bez poręczy 

bocznych 800 mm i szerokości całkowitej z poręczami bocznymi 850 mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

2. Punkt 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją kąta nachylenia 

segmentu oparcia pleców w zakresie od 0° do 70°? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

3. Punkt 11 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez listew odbojowych? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

4. Punkt 13 tabel: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym chromowane 

uchwyty dla personelu do przetaczania wózka, umieszczone  są od strony głowy pacjenta , bez 

możliwości ich składania oraz bez  tworzywowej nakładki? Możliwe jest wyciągnięcie uchwytu 

od strony głowy pacjenta. 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

5. Punkt 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym chromowane 

uchwyty do przetaczania od strony nóg pacjenta zamocowane są na stałe,  ale nie posiadają 

tworzywowej nakładki. 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

6. Punkt 16 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z  regulacją wysokości 

realizowaną hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnej dostępnej z jednej strony wózka od 

strony nóg pacjenta? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

7. Punkt 18 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją pozycji 

Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowaną hydraulicznie przy pomocy dźwigni 

nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanych funkcji. Dźwignie umieszczone są z jednej 

strony podstawy wózka- od strony nóg pacjenta? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

8. Punkt 19 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek  z zakresem regulacji pozycji 

Trendelenburga i anty-Trendelenburga  15° dla obu funkcji? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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9. Punkt 20 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek  z osłoną podstawy                       

z  tworzywa sztucznego z wyprofilowaną półką na butlę tlenową? Natomiast pod leżem, od 

strony nóg pacjenta znajduje się kosz na podręczne rzeczy pacjenta? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

10. Punkt 24 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek  w którym poręcze boczne 

składane na ramę leża posiadające uchwyt zwalniający, który pozwala na łatwe ich opuszczenie 

przy użyciu jednej ręki. Poręcze boczne po ich złożeniu tylko  w jednym miejscu wystają o 5 cm  

ponad poziom leża bez materaca. Poniżej zdjęcie poglądowe na którym zaznaczono ten 

odcinek. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

11. Punkt 25 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z poręczami bocznymi  

zabezpieczającymi pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej na długości 1165 mm oraz wysokości 

335 mm mierzonej od leża bez materaca? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

12. Punkt 27 tabeli: Punkt 27 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek  który              

w  narożnikach leża posiada dodatkowe tulejki do mocowania wieszaka kroplówki lub innego 

wyposażenia do wózka.   

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

13. Punkt 28 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z materacem  z pokrowcem 

ze skaju o grubości 6cm z zamkiem, wodoszczelny? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pakiet nr 8 

Stół zabiegowy przezierny dla promieni RTG 

1. Punkt 5 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości  bez poręczy 

bocznych 800 mm i szerokości całkowitej z poręczami bocznymi 850 mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

2. Punkt 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją kąta nachylenia 

segmentu oparcia pleców w zakresie od 0° do 70°? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

3. Punkt 11 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez listew odbojowych? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

4. Punkt 13 tabel: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym chromowane 

uchwyty dla personelu do przetaczania wózka, są umieszczone od strony głowy pacjenta , bez 

możliwości ich składania oraz bez  tworzywowej nakładki? Możliwe jest wyciągnięcie uchwytu 

od strony głowy pacjenta.  
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Odp. Zgodnie z SWZ. 

5. Punkt 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym chromowane 

uchwyty do przetaczania od strony nóg pacjenta zamocowane są na stałe, ale nie posiadają 

tworzywowej nakładki. 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

6. Punkt 16 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z  regulacją wysokości 

realizowana hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnej dostępnej z jednej strony wózka od 

strony nóg pacjenta? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

7. Punkt 18 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją pozycji 

Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowaną hydraulicznie przy pomocy dźwigni 

nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanych funkcji. Dźwignie umieszczone są z jednej 

strony podstawy wózka- od strony nóg pacjenta? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

8. Punkt 18 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją pozycji 

Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowaną hydraulicznie przy pomocy dźwigni 

nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanych funkcji. Dźwignie umieszczone są z jednej 

strony podstawy wózka- od strony nóg pacjenta? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

9. Punkt 19 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek  z zakresem regulacji pozycji 

Trendelenburga i anty-Trendelenburga  15° dla obu funkcji? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

10. Punkt 20 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek  z osłoną podstawy                       

z  tworzywa sztucznego z wyprofilowaną półką na butlę tlenową? Natomiast pod leżem, od 

strony nóg pacjenta znajduje się kosz na podręczne rzeczy pacjenta? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

11. Punkt 24 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek  w którym poręcze boczne 

składane na ramę leża posiadające uchwyt zwalniający, który pozwala na łatwe ich opuszczenie 

przy użyciu jednej ręki. Poręcze boczne po ich złożeniu tylko w jednym miejscu wystają o 5 cm  

ponad poziom leża bez materaca. Poniżej zdjęcie poglądowe na którym zaznaczono ten 

odcinek: 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

12. Punkt 25 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z poręczami bocznymi  

zabezpieczającymi pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej na długości 1165 mm oraz wysokości 

335 mm mierzonej od leża bez materaca? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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13. Punkt 27 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek  który w  narożnikach leża 

posiada dodatkowe tulejki do mocowania wieszaka kroplówki lub innego wyposażenia do 

wózka.   

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

14. Punkt 28 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z materacem  z pokrowcem 

ze skaju o grubości 6cm z zamkiem, wodoszczelny? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pakiet nr 8 

Stół zabiegowy – 1 sztuka 

1. Punkt 1 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach zewnętrznych 

2100x 860 mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

2. Punkt 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach leża 1925 x 725 

mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

3. Punkt 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez listwy pełniącej funkcji 

odbojników? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

4. Punkt 7 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją kąta nachylenia 

segmentu oparcia pleców w zakresie od 0° do 70°? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

5. Punkt 8 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z Regulacją segmentu uda 

wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 30o. Dźwignia zwalniająca blokadę sprężyny 

gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie uda po obu stronach. Segment podudzia 

regulowany za pomocą rastomatu. 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

6. Punkt 10 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek  z dodatkowym  piątym  

kołem pod leżem, zwiększającym zwrotność wózka, 5te koło jako koło kierunkowe. 5te koło 

opuszczane za pomocą dźwigni nożnej. W pozycji podniesionej, znajdujące się 8 mm nad 

podłogą. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

7. Punkt 11 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z bezpiecznym obciążeniem 

roboczym pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji 250 

kg? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 
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8. Punkt 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez listew odbojowych? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

9. Punkt 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek  z osłoną podstawy                       

z  tworzywa sztucznego z wyprofilowaną półką na butlę tlenową? Natomiast pod leżem, od 

strony nóg pacjenta znajduje się kosz na podręczne rzeczy pacjenta? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

10. Punkt 15 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z materacem  z pokrowcem 

ze skaju o grubości 6 cm z zamkiem, wodoszczelny? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

11. Punkt 16 tabeli: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu:  Materac stabilizowany na wózku za 

pomocą dolnej warstwy pokrowca pokrytej powłoką antypoślizgową? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

12. Punkt 17 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek  z  barierkami  bocznymi 

lakierowanymi proszkowymi,  zabezpieczającymi  pacjenta na ¾ długości, składanymi  wzdłuż 

ramy leża. Barierki zwalniane  jedną ręką , za pomocą zatrzasku umieszczonym na dolnej 

poprzecze. Zdjęcie poglądowe poniżej:  

Odp. Zgodnie z SWZ. 

Pakiet nr 8 

Łóżko z osprzętem ortopedycznym 

1. Czy Zamawiający w punkcie 1 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne, którego 

konstrukcja wykonana jest z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem 

poliestrowo, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV? 

Proponowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganymi parametrami 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

2. Czy Zamawiający w punkcie 5 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne, w którym leże 

wypełnione jest czterema lekkimi (wyjmowanymi bez użycia narzędzi) i wytrzymałymi panelami                  

z polipropylenu? Panele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod 

łóżko. Panele z tworzywa przezierne dla promieni RTG. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

3. Czy Zamawiający w punkcie 12 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne, w którym 

leże ma szerokość 880 mm natomiast długość jest regulowana w trzech zakresach: 1920 – 2030 – 2150 

mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

4. Czy Zamawiający w punkcie 13 Zamawiający dopuści lub będzie wymagał aby łóżko było wyposażone 

w 4 tuleje od strony głowy pozwalające zamontować akcesoria takie jak np. wieszak kroplówki i uchwyt 
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pacjenta oraz dodatkowo zainstalować ramę ortopedyczną? Rozwiązanie pozwala lepiej wykorzystać 

przestrzeń w sali chorych gdyż wszystkie akcesoria znajdują się na łóżku pacjenta 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

5. Czy punkcie 13 Zamawiający dopuści do zaoferowania wieszak kroplówki, który ma możliwość 

montażu w tulejach wyłącznie od strony głowy? Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody to czy będzie 

wymagał aby łóżko było wyposażone w dodatkowy wieszak kroplówki z możliwością montażu od strony 

nóg pacjenta? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

6. Czy Zamawiający w punkcie 14 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne, w którym 

blokowanie funkcji odbywa się pomocą dedykowanego przycisku na panelu sterowania dla personelu? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

7. Prosimy o wyjaśnienie co punkcie 15 Zamawiający ma na myśli: 

„ustawienie pozycji do badań uruchamiana jednym przyciskiem”  

Na czym ma polegać ta regulacja i jakich badań ma dotyczyć?  

Czy funkcja ta ma powodować wyrównanie wszystkich pozycji i obniżenie leża do pozycji wygodnej do 

przeprowadzenia badań? 

Odp. Zamawiający usunie pkt 15. 

 

8. Czy Zamawiający w punkcie 15 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne, w którym 

panel sterowania zamiast pokrywy zabezpieczającej przed przypadkowym uruchomieniem posiada 

blokadę funkcji, która uruchamia się w prosty i intuicyjny sposób? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

9.  Czy Zamawiający w punkcie 17 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne, w którym 

wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 

wynosi 760 mm co tylko nieznacznie różni się od wymogu? Najniższa pozycja wynosi tylko 320 co jest 

parametrem lepszym od wymaganego 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

10. Czy Zamawiający w punkcie 18 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne, w którym 

regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 

wynosi 620 co jest parametrem w zupełności wystarczającym aby osiągnąć pełną pozycję krzesła 

kardiologicznego lub pozycję wygodną dla pacjenta? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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11. Czy Zamawiający w punkcie 20 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne, w którym 

regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża wynosi 200 co 

jest parametrem w zupełności wystarczającym aby osiągnąć wygodną pozycję fotela? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

12. Czy Zamawiający w punkcie 21 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne, w którym 

regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej wynosi 16° co jest 

parametrem w zupełności wystarczającym aby osiągnąć pozycję fowlera? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

13. Czy Zamawiający w punkcie 22 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne, w którym 

regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga wynosi 12° obustronnie? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

 

14. Czy Zamawiający w punkcie 28 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne bez 

tworzywowej osłony podstawy łóżka, gdyż posiada otwartą konstrukcję co ułatwia czyszczenie                     

i znacznie przyspiesza dostęp do części, a także skraca czas czynności serwisowych, co przekłada się na 

obniżenie kosztów ewentualnego serwisu? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

15. W punkcie 29 prosimy o wyjaśnienie jakie osłony tworzywowe na zewnętrznych konstrukcyjnych 

elementach w leżu Zamawiający ma na myśli i czemu mają one służyć lub  prosimy o informację czy 

Zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisu. 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

16. Czy Zamawiający w punkcie 32 zgodzi się na elementy odbojowe chroniące łóżko przed 

uszkodzeniami: 

Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki 

obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków 82 mm? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

17. Czy Zamawiający w punkcie 33 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac piankowy                      

z pokrowcem, który spełnia wyższe standardy niż pokrowiec wymagany tj. Tkanina poliestrowa nie 

bielona, powlekana certyfikowaną membraną poliuretanową? Reszta parametrów materaca                        

i pokrowca spełniona 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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18. Czy Zamawiający w punkcie 33 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac piankowy                      

z pokrowcem, który posiada certyfikaty PZH na elementy materaca tj. pianka oraz pokrowiec z osobna? 

Proponowane rozwiązanie jest tożsame z parametrem wymaganym 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pakiet nr 8 

Wózek do transportu chorych – 4 sztuki 

1. Czy Zamawiający w punkcie 4 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta 

w pozycji leżącej, w którym regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna wynosi 120 co jest 

parametrem w zupełności wystarczającym aby osiągnąć pełną pozycję Trend. I anty-Trend? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

2. Czy Zamawiający w punkcie 5 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta 

w pozycji leżącej wyposażonym w leże dwusegmentowe z regulacją pochylenia oparcia pleców? 

 
3. Czy Zamawiający w punkcie 6 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta 

w pozycji leżącej, w którym leże wyposażone jest w tunel na kasetę do RTG z płynną regulacją na całej 

długości co umożliwia wykonywanie zdjęć w dowolnym miejscu, nie tylko w segmencie pleców oraz 

odbojniki które wystają poza obrys wózka chroniąc przed uszkodzeniami bez konieczności stosowania 

listew?  

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

4. Czy Zamawiający w punkcie 7 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta 

w pozycji leżącej z regulacją segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 870 co 

tylko nieznacznie różni się od wymogu? Rączka zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona 

bezpośrednio przy segmencie pleców w obu narożnikach 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

5. Czy Zamawiający w punkcie 9 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta 

w pozycji leżącej z kołami o średnicy 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie 

hamulca w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta. Oznaczone kolorystycznie (trzy kolory): Hamulec 

centralny, ruch swobodny oraz koło kierunkowe ułatwiające jazdę na wprost? 

5-koło w oferowanym wózku jest opuszczone na stałe co pozwala ograniczyć ilość wykonywanych 

czynności w trakcie użytkowania i ułatwić obracanie wózkiem w dowolnym momencie 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

6. Czy Zamawiający w punkcie 10 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu 

pacjenta w pozycji leżącej, w którym 5-koło jest opuszczone na stałe co pozwala ograniczyć ilość 

wykonywanych czynności w trakcie użytkowania i ułatwić obracanie wózkiem w dowolnym momencie? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

7. Czy Zamawiający w punkcie 11 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu 

pacjenta w pozycji leżącej z udźwigiem 250 kg? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 
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Odp. Zgodnie z SWZ. 

8. Czy Zamawiający w punkcie 12 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu 

pacjenta w pozycji leżącej, w którym leże oparte jest na dwóch ramionach płaskich, przegubowych,        

w układzie trapezowym, w którym siłowniki hydrauliczne ukryte są pod pokrywą podwozia, co znacznie 

przedłuża ich żywotność i zabezpiecza siłowniki przed uderzeniami? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

9. Czy Zamawiający w punkcie 15 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu 

pacjenta w pozycji leżącej z materacem o grubości 6,5 cm, który dzięki odpowiedniej gęstości pozwala 

na przebywanie na nim pacjentowi do 24h? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

10. Czy Zamawiający w punkcie 16 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu 

pacjenta w pozycji leżącej z materacem mocowanym do leża za pomocą specjalnych rzepów? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

11. Czy Zamawiający w punkcie 17 dopuści na zasadzie równoważności barierki boczne o poniższych 

parametrach? 

Zintegrowane barierki boczne opuszczane do poziomu leża wózka wykonane ze stali nierdzewne 

pokrytej chromem w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Dźwignia zwalniająca 

blokadę wbudowana w ramę leża od strony nóg, w miejscu niedostępnym dla pacjenta  Barierki 

składające się z pięciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

12. Czy Zamawiający w punkcie 18 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu 

pacjenta w pozycji leżącej wózek wyposażony w składane uchwyty do prowadzenia, umieszczone            

w narożnikach od strony głowy z regulacją wysokości? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

13. Czy Zamawiający w punkcie 19 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu 

pacjenta w pozycji leżącej wyposażony w uchwyty na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie po 3       

z każdej strony leża, które mogą służyć również jako miejsce do zaczepienia worków urologicznych? 

Odp. Zgodnie z SWZ. 

13. Czy Zamawiający dopuści lub będzie wymagał aby wózek był wyposażony w standardzie                          

w odłączaną półkę na monitor o udźwigu 12 kg, która pełni również rolę miejsca na kartę pacjenta? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

14. Czy Zamawiający dopuści lub będzie wymagał aby wózek był wyposażony w standardzie w dwa 

wieszaki kroplówki w tym jeden składany umieszczony w szczycie od strony głowy? 

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
Pakiet nr 3:  
Pozycja numer 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 3 na zasadzie równoważności ofert 
czas ładowania do maksymalnej energii (360 J) < 10 sekund.  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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Pozycja numer 18: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 18 na zasadzie równoważności ofert 

pomiar częstości akcji serca w zakresie minimum 30 – 300 uderzeń na minutę.  

Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
Pozycja numer 24: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 24 na zasadzie równoważności 
pomiar tętna w zakresie min. 30-240 ud./min.  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 
Pozycja numer 25: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 25 na zasadzie równoważności 
możliwość rozbudowy o pomiar NIBP w trybie automatycznym w interwałach czasowych minimum       
1-60 minut. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

Pakiet nr 7  

Pytanie 1 
Zakres mAs   min. 0,5-500 mAs, podać 
Czy Zamawiający dopuści cyfrowy aprat rtg z zakresem 0,1-320 mAs. 
Powyższy zakres jest wystarczający do wykonania wszystkich badań rtg. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 2 
Minimalny czas ekspozycji   ≤ 1 ms, podać 
Czy Zamawiający dopuści cyfrowy aprat rtg z minimalnym czasem ekspozycji 3 ms. 
Wymagany zakres nie jest zakresem diagnostycznym i nie wykonuje się ekspozycji z tak krótkim 
czasem ekspozycji. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 3 
Waga   ≤ 520 kg, podać 
Prosimy o dopuszczenie cyfrowego apratu rtg o wadze 575kg. 
Powyższa różnica nie ma istotnego znaczenia gdyż ruch aparatu jest wspomagany motorowo. 
Dodatkowo wyważenie aparatu powoduje, iż nawet w przypadku rozładowania akumulatorów 
istnieje możliwość swobodnego przemieszczania urządzenia prze jedną osobę. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 4 
Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi    ≤ 60 cm, podać 
Prosimy o dopuszczenie aparatu o minimalnej wysokości ogniska lampy od podłogi wynoszącej 72,4 
cm. 
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Powyższa zmiana nie wpływa na możliwości wykonywania badań, ponieważ nie wykonuje się projekcji 
w takim zakresie. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 5 
Pochylenie lampy wzdłuż osi lampy   min. +90° do -30°, podać 
Prosimy o dopuszczenie cyfrowego apratu rtg z zakresem pochylenia lampy wzdłuż osi lampy 
wynoszącym +90° do -20°. Powyższa różnica nie wpływa na właściwości diagnostyczne i  użytkowe 
aparatu rtg. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 6 
Zakres obrotu kolimatora  min. +/- 120°, podać 
Prosimy o dopuszczenie cyfrowego apratu rtg z zakresem obrotu kolimatora wynoszącym ±90°. 
Powyższy zakres w powiązaniu z zakresem obrotu kolumny zapewnia wykonywanie dowolnych bdań 
rtg. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 7 
Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej   ≥+/-320°, podać 
Prosimy o dopuszczenie cyfrowego apratu rtg z zakresem obrotu kolumny  lampy wokół osi pionowej 
wynoszącym ±270°. 
Powyższy zakres umożliwa szeroki zakres badań i swobodne usytuowanie aparatu do badania rtg. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 8 
Funkcja precyzyjnego pozycjonowania aparatu przy łóżku pacjenta przyciskami na obudowie lampy 
rtg. Co najmniej następujące możliwości motorycznego pozycjonowania; 
-jazda do przodu, jazda do tyłu, obrót aparatu w prawo, obrót aparatu w lewo 
Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania. 
Powyższa funkcjonalność jest charakterystyczna dla konkretnego dostawcy aparatów rtg. 
Oferowany przez naszą firmę aprart dzięki dużemu zasięgowi ruchu poziomego lampy i szerokiemu 
zakresowi obrotu kolumny lampy rtg umożliwia swobodne pozycjonowanie do bdania rtg. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 9 
Maksymalna moc w malym ognisku   ≥22 kW, podać 
Prosimy o dopuszczenie cyfrowego apratu rtg  o maksymalnej mocy małego ogniska wynoszącej 19,5 
kW . 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 10 
Maksymalna moc w dużym ognisku  ≥53 kW, podać 
Prosimy o dopuszczenie cyfrowego apratu rtg  o maksymalnej mocy dużego ogniska wynoszącej  
43,2 kW . 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 11 
Dodatkowe filtry   tak, min. 1Al + 0.1 Cu, 1Al + 0.2 Cu, 1Al, lub 0,1, / 0,2 /0,3 mm Cu; podać 
Prosimy o dopuszczenie cyfrowego apratu rtg z następującymi wartościami filtrów dodatkowych: 
1Al + 0.1 Cu, 1Al + 0.2 Cu, 2 Al. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 12 
Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na w pełni naładowanej baterii   
 Podać  340-370 – 5 pkt. 
                 >370 – 10 pkt.  
Prosimy o potwierdzenie czy powyższe wwymaganie dotyczy baterii detektorów czy akumulatora 
aparatu rtg. 
Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści aparat rtg umożliwiający wykonanie 
z akumulatora aparatu 120 ekspozycji i przejazd odległości wynoszącej 2,4 km.  
Jednocześnie bateria detektora umożliwia wykonanie 340 ekspozycji. 
Producent nie podaje osobno jaka jest możliwa do wykonania na akumulatorze aparatu maksymalna 
ilość ekspozycji bez przemieszczania aparatu. 
Oferowane wartości są wystarczające do zapewnienia ciągłości pracy aparatu rtg.  
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 13 
Czas pełnego naładowania baterii w ładowarce nastołowej  ≤ 2 godziny, podać 
Prosimy o dopuszczenie detektorów dla których czas pełnego naładowania baterii w ładowarce 
nastołowej wynosi 3h. 
Oferowany detektor umożliwia wykonanie 340 ekspozycji na jednej baterii. 
Zamawiający wymaga dostawy 2 baterii co gwarantuje ciągłość pracy aparatu rtg. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 14 
Czas pozyskiwania obrazu końcowego (tryb bezprzewodowy)   maks 6 s, podać 
Prosimy o dopuszczenie apratu rtg dla którego czas pozyskania obrazu końcowego tryb 
bezprzewodowy w pełnej roździelczości wynosi 10s. 
Powyższa różnica nie ma wpływu na przepustowość aparatu rtg gdyż czas przygotowania pacjenta do 
badania jest wielkrotnie dłuży niż czas oczekiwania na wyświetlenie badania. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 15 
Wbudowana pamięć detektora   TAK, min 200 zdjęć, podać 
Prosimy o dopuczenie aparatu rtg bez powyższej funkcjonalności. 
Powyższa funkcjonalność bez możliwości przypisania zdjęciaw pamięci detektora dla konkretnego 
pacjenta może prowadzić do pomyłek a w konsekwencji niewłaściwej diagnozy. 
Aktualnie dostępne rozwiązania są trudne do wykorzystania w diagnostyce szpitalej i narażają 
Zamawiającego w przypadku błędu na wysokie kary finansowe. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 16 
Detektor bezprzewodowy  - pediatryczny 
Waga   Max. 2 kg 
Czy Zamawiający dopuści detektor pediatryczny o wadze 2,18 kg. 
Różnica jest minimalna i wynika z faktu że oferowany detektor posiada klasę odporności IP57. 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 17 
Wyświetlacz OLED ze wskaźnikiem min. naładowanie baterii detektora, Wi-Fi 
Czy Zamawiający dopuści detektor pediatryczny ze wskaźnikami Led określającymi naładowanie 
baterii i siłę sygnału Wi-Fi? 
Wyświetlacze OLED jest rozwiązaniem firmy Samsung . 
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

 

  
 


