
                                                                     

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

os. Na Skarpie 66   skrytka pocztowa 9    kod pocztowy 31-913

Kraków, dnia 09.11.2010 r.
DOP – ZP 205/2010
                                     Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę i uruchomienie sprzętu medycznego do wyposażenia S z p i t a l n e g o  O d d z i a ł u  R a t u n k o w e g o  Szpitala 
Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie w r a z  z e  s z k o l e n i e m  p e r s o n e l u ,  z g o d n i e  z  p r o j e k t e m 

u n i j n y m  –  „ M o d e r n i z a c j a  S z p i t a l n e g o  O d d z i a ł u  R a t u n k o w e g o  i  L ą d o w i s k a  w r a z  z 
z a k u p e m  n o w y c h  u r z ą d z e ń  d l a  S z p i t a l a  S p e c j a l i s t y c z n e g o  i m .  S .  Ż e r o m s k i e g o  S P  Z O Z 

w  K r a k o w i e ” ,
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją”

( Z P  3 4 / 2 0 1 0 )

I. W związku z wniesieniem zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający 
udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Zadanie nr 1 – lampy bezcieniowe sufitowe 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do postępowania: lampy bezcieniowe sufitowe wyposażone w głowice 4-ogniskowe zapewniające 
bezcieniowe oświetlenie pola operacyjnego oraz zapewniające pełne bezpieczeństwo prowadzonych zabiegów w przypadku 
przepalenia się żarówki charakteryzujące się następującymi parametrami:

a. Natężenie oświetlenia kopuły 145 000 lux
b. Regulowana średnica pola roboczego w zakresie 17-27 cm
c. Płynna regulacja wielkości plamy świetlnej sterylizowanym uchwytem ze środka lampy
d. Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie 50-100 % realizowana z ramienia lampy.
e. Współczynnik odwzorowania barw Ra= 94
f. Temperatura barwowa  4200 [K]
g. Przedział roboczy bez konieczności ogniskowania 70-140 [cm]
h. Żarówka halogenowa 24V, 750W o żywotności 2000 godzin
i. Kształt kopuły uformowany w sposób umożliwiający manewrowanie kopułą  ( odpowiednik tzw. „brudnego” 

uchwytu).
j. Konstrukcja lampy z zawieszeniem sufitowym dostosowana do  wysokości Sali. Ramię lampy dające swobodę 

manewrowania w osi głównej o n x 360°. na zakończeniu ramienia poprzecznego zamocowane (obrotowo o 360°) 
ramię uchylne prostowodowe zakończone podwójnymi przegubami obrotowymi dającymi swobodę manewrowania 
kopułą w osi X,Y,Z o 360°

k. Mocowanie kopuły lampy na 2 ruchomych ramionach o łącznej długości 170cm
l. Możliwość podnoszenia i opuszczania kopuły lampy w zakresie 15° , 50° na przegubie łączącym ramiona
m. Średnica  zewnętrzna  kopuły  76  cm  (  z  racji  szerszego  rozstawienia  źródeł  światła  uzyskany  jest  większy 

współczynnik bezcieniowości bez wpływu na właściwości eksploatacyjne).
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lamp sufitowych o podanych powyżej parametrach.

Pytanie nr 2:
Zadanie nr 1 – lampy bezcieniowe sufitowe 2 sztuki

a) Czy Zamawiający mógłby sprecyzować jakiej wysokości są sale gdzie mają być zamontowane lampy oraz czy występują 
tam sufity podwieszane ( jeśli tak to na jakiej wysokości)?.

b) Czy Zamawiający mógłby sprecyzować, czy w pomieszczeniach gdzie mają być zamocowane lampy są bądź były 
zamontowane lampy.

c) Czy jeśli były zamontowane lampy to czy pozostały elementy montażowe typu: płyta stropowa, przedłużacz, jeśli 
pozostał przedłużacz to na jakiej wysokości jest jego dolna płaszczyzna.

d) Czy Zamawiający mógłby sprecyzować jak poprowadzona jest sieć zasilająca na Sali operacyjnej, ile przewodów, ile żył 
w przewodzie oraz przekrój przewodów.
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e) Jaki system zasilania awaryjnego jest zastosowany w placówce, gdzie jest wyprowadzona sieć zasilania awaryjnego,  czy 
Zamawiający wymaga dostarczenia niezależnego zasilania awaryjnego dla każdej z lamp.

Odpowiedź nr 2: 
a) wysokość sali od posadzki do stropu głównego 3,20m; wysokość od posadzki do stropu podwieszanego 2,80m.;
b) w pomieszczeniach tych nie były mocowane żadne lampy;
c) j.w w ppkt b); firma wykonująca modernizację SOR wykona instalacje przedłużek;
d) na sali zabiegowej znajdują się przewody zasilające typu DY6 w ilości 2 sztuk + 1 x DY6 jako przewód ochronny;
e) zasilacz zasilany jest z sieci UPS i nie przewiduje się dodatkowego zasilania awaryjnego.

Pytanie nr 3:
Zadanie numer 3 – Pulsoksymetr – 1 szt.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania pulsoksymeter z ekranem LCD ? Technologia LCD jest powszechnie stosowana w me-
dycynie i w niczym nie ustępuje technologii CCD. 

Odpowiedź nr 3: Nie.

Pytanie nr 4:
Zadanie numer 5 – Ssaki elektryczne – 4 szt.
Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym konstrukcji urządzenia. Czy Zamawiający dopuści ssak na podstawie jezdnej z 4 kołami (w 
tym 2 z hamulcem) zapewniającej płynne przemieszczanie ssaka oraz możliwość zamocowania słoi na wydzielinę? Pozostałe 
parametry zgodne z wymogami SIWZ.
W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o merytoryczne jej uzasadnienie. 

Odpowiedź nr 4: Tak.

Pytanie nr 5:
Zadanie numer 5 – Ssaki elektryczne – 4 szt.
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia filtra wielorazowego, sterylizowalnego? Filtr hydrofobowy jest elementem za-
bezpieczającym urządzenie min. przed zakażeniem krzyżowym. Skład i budowa membrany filtracyjnej utrudnia zwilżenie i przez co 
nie nadaje się do mycia, które jest niezbędnym elementem przygotowującym materiał do sterylizacji. Wniknięcie wilgoci do mem-
brany powoduje zatkanie filtra o dodatkowo wzrost mikroorganizmów. 

Odpowiedź nr 5: Nie.

Pytanie nr 6:
Zadanie numer 5 – Ssaki elektryczne – 4 szt.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia filtrów papierowych? Wyjaśniamy, że urządzenie przez nas oferowane nie używa 
filtrów papierowych.
Odpowiedź nr 6: Nie.

Pytanie nr 7:
Zadanie numer 5 – Ssaki elektryczne – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie mobilne, którego konstrukcje pozwolą na lekkie i płynne przewożenie do wybranej lokalizacji, 
nie wymagające przenoszenia ani montażu na szynie.
Proponowane urządzenie może być stosowane wszędzie tam , gdzie jest potrzebne a kompaktowa konstrukcja zabiera mało miejsca.

Odpowiedź nr 7: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia mobilnego do przewożenia do wybranej 
lokalizacji.

Pytanie nr 8:
Dotyczy: Zadania nr 1 –lampa bezcieniowa sufitowa – 2 szt. 
Prosimy o podanie następujących parametrów technicznych pomieszczeń, w których będą zamontowane lampy:
a) Wysokość sali od posadzki do stropu podwieszanego (jeśli istnieje),
b) Wysokość sali od posadzki do stropu głównego,
c) Sposób doprowadzonego zasilania podstawowego (przekrój i liczba przewodów),
d) Sposób doprowadzonego zasilania awaryjnego (przekrój i liczba przewodów),
e) Rodzaj stropu głównego
f) Czy w przypadku wystąpienia stropu lekkiego (drewniany, akerman, teriva) istnieje możliwość jego przewiercenie na wylot w 
celu zamontowania kontr-płyty?

Odpowiedź nr 8:  
a) wysokość od posadzki do stropu podwieszanego 2,80m
b) wysokość sali od posadzki do stropu głównego 3,20m
c) i d) na sali zabiegowej znajdują się przewody zasilające typu DY6 w ilości 2 sztuk + 1 x DY6 jako przewód ochronny



e) strop Akerman
f) istnieje zainstalowana przedłużka firmy Famed Łódź

Pytanie nr 9:
Dotyczy: Zadania nr 1 –lampa bezcieniowa sufitowa – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową posiadającą średnicę czaszy 72 cm? Lampa o większej  średnicy  
czaszy zapewnia dużo lepszą bezcieniowość, a aerodynamiczny kształt czaszy nie powoduje zakłóceń przepływu laminarnego.
Odpowiedź nr 9: Tak.

Pytanie nr 10:
Dotyczy: Zadania nr 1 –lampa bezcieniowa sufitowa – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową posiadającą regulację natężenia światła w zakresie od 80 [klux] do 
160 [klux]? Parametr oferowany niewiele odbiega od wymaganej wartości.
Odpowiedź nr 10: Tak.

Pytanie nr 11:
Dotyczy: Zadania nr 1 –lampa bezcieniowa sufitowa – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową posiadającą temperaturę barwową 4300 [K], przy maksymalnym  
natężeniu, tj. 160[klux] w odległości 1m od pola operacyjnego?
Odpowiedź nr 11: Nie. 

Pytanie nr 12:
Dotyczy: Zadania nr 1 –lampa bezcieniowa sufitowa – 2 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bezcieniową posiadającą zakres regulacji wielkości minimalnej i maksymalnej 
średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym od 180 do 300 mm? Parametr oferowany przewyższa wymaganą wartość.
Odpowiedź nr 12: Tak.

Pytanie nr 13:
Dotyczy: Zadania nr 1 –lampa bezcieniowa sufitowa – 2 szt. 

Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  lampę  bezcieniową  posiadającą  głębokość  wstępnie  zogniskowanego  oświetlenia 
(L1+L2) 105 [cm]. Oferowany parametr niewiele odbiega od wymagań zamawiającego, ponieważ jednorodna kolumna światła o 
stałych parametrach mieści się w przedziale ponad 100 cm.
Odpowiedź nr 13: Nie.

Pytanie nr 14:
Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w 2 butle 2l wielorazowe, sterylizowane w temp. 121 stopni i kompatybilne z nimi  
wkłady jednorazowe, posiadające w pokrywie filtr hydrofobowy i antybakteryjny dodatkowo zabezpieczający źródło ssania przed  
zalaniem?
Odpowiedź nr 14: Nie.

Pytanie nr 15:
Pakiet 5

Czy  Zamawiający  dopuści  ssak  kolumnowy,  bez  możliwości  zdjęcia  z  wózka,  na  podstawie  jezdnej  wyposażonej  w  2  koła  
umiejscowione w tylnej części podstawy, ułatwiające przemieszczanie ssaka bez  zbędnego obciążania personelu?
Odpowiedź nr 15: Nie.

Pytanie nr 16:
Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści ssak o sile ssania 45L/min przy podciśnieniu do 82kPa? 
Odpowiedź nr 16: Tak.

Pytanie nr 17:
Pakiet 5

Czy Zamawiający oczekuje płynnego przełączania źródła ssania z jednego źródła na drugie?
Odpowiedź nr 17: Nie.

Pytanie nr 18:
Pakiet 5



Czy Zamawiający wymaga 2 niezależnych źródeł ssania? 
Odpowiedź nr 18: Nie.

Pytanie nr 19:
Pakiet 5

Czy Zamawiający  wymaga  aby  ssak  zabezpieczony  był  przez  filtr  hydrofobowy nakręcany  bezpośrednio  na  źródło  ssania,  co 
całkowicie eliminuje ryzyko zalania ssaka?
Odpowiedź nr 19:  Tak.

Pytanie nr 20:
ad. L.p. 6/7:

Czy  Zamawiający  dopuści  pulsoksymetr  stacjonarno  przenośny  Nonin  Avant  9700  z  wysokokontrastowym  ekranem  LCD  o 
wymiarach 8,5 x 2,5 cm do wyświetlania krzywej pletyzmograficznej oraz dużymi czytelnymi wyświetlaczami LED do prezentacji  
wartości  numerycznych?  Proponowane parametry wyświetlania danych  i  krzywej  pletyzmograficznej  zapewniają analogiczne do 
wymagań Zamawiającego funkcje prezentacji danych.
Odpowiedź nr 20: Nie.

Pytanie nr 21:
ad. L.p. 38:

Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr stacjonarno przenośny bez stopki umożliwiającej zmianę kąta nachylenia aparatu, przy czym 
konstrukcja obudowy zapewnia czytelną prezentację danych numerycznych i krzywej pletyzmograficznej?
Odpowiedź nr 21: Tak. 

Pytanie nr 22:
Zadanie nr 5
Czy Zamawiający dopuści ssaka o przepływie 35 l/min? Ssak spełnia wszystkie pozostałe parametry. p
Odpowiedź nr 22: Nie.

Pytanie nr 23: 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pulsoksymetr o zakresie pomiaru pulsu 25-240 uderzeń na minutę, co jest bardzo wysoką  
wartością kliniczną, posiadający wysokiej klasy wyświetlacz  o wymiarach 5,5 x 9,5cm, z dokładnością pomiaru saturacji w pełnym 
zakresie od 70-100% -=/-3%, i dokładnością pomiaru pulsu w pełnym zakresie +/_ 3 bpm, posiadający intuicyjne i łatwe w obsłudze 
dla  użytkownika  menu w języku  angielskim z  wynikami  wyświetlanymi  w postaci  piktogramów,  przy  zachowaniu  pozostałych 
parametrów technicznych?
Odpowiedź nr 23: Nie.

Pytanie nr 24:  dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 9 ust. 1a) na:
„w razie opóźnienia w wykonaniu umowy – w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki.”?
Odpowiedź nr 24: Nie.

Pytanie nr 25:  dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 9 ust. 1b) na:
„w razie opóźnienia  w podjęciu  lub wykonaniu naprawy w  terminie  określonym w § 8 pkt.  4,  5;  nie  dokonania przeglądów  
gwarancyjnych  zgodnie z  §  8 pkt.  7;  niedostarczenia  aparatu  zastępczego  zgodnie  z  §  8 pkt.  6  -  w wysokości  0,2 % wartości  
wynagrodzenia wskazanego w § 2 brutto za każdy dzień zwłoki”?
Odpowiedź nr 25: Nie.

Pytanie nr 26:
Czy z uwagi  na fakt,  iż  firmowe opracowania  producenta,  jako materiały do ogólnej  dystrybucji  mogą nie zawierać wszystkich 
szczegółowych danych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie oświadczenie, iż  
oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego? Materiały firmowe producenta mają charakter reklamowy, są 
skierowane  do  nieoznaczonego  adresata  i  nie  można  wymagać,  aby  potwierdzały  wszystkie  parametry  wymagane  przez 
Zamawiającego w konkretnym postępowaniu. 
Odpowiedź nr 26:  Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Pytanie nr 27:
Czy z uwagi na fakt, iż firmowe opracowania  producenta,  jako materiały do ogólnej  dystrybucji  mogą nie zawierać wszystkich  
szczegółowych  danych  wyspecyfikowanych  przez  Zamawiającego   -  Zamawiający  uzna  za  wystarczające  złożenie  materiałów 



firmowych autoryzowanego dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego? 
Materiały firmowe producenta mają charakter reklamowy,  są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby 
potwierdzały wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.
Odpowiedź nr 27: Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Pytanie nr 28: dotyczy zadania nr 1 lampa bezcieniowa operacyjna
1) Czy Zamawiający dopuszcza lampę o średnicy zewnętrznej wynoszącej  65 cm ?

Parametr  nieznacznie  różni  się  od  wymaganego,  nie  wpływając  tym  samym  
na parametry świetlne oferowanej lampy.

2) Czy  Zamawiający  dopuszcza  zakres  regulacji  natężenia  światła  lampy  regulowany  
w zakresie  od 73 [klux]  do 145 [klux]  ?  Biorąc  pod uwagę  podaną przez  szpital  tolerancję  +/-  5  [klux],  parametr  ten  
nieznacznie różni się od wymaganego.

3) Zwracamy  się  z  prośbą  o  podanie  odległości  pomiędzy  stropem  a  podłoga  sali,  w  której  będzie  montowana  lampa 
operacyjna?

4) Zwracamy się z prośbą o podanie odległości pomiędzy sufitem podwieszanym a podłoga sali, w której będzie montowana 
lampa operacyjna?

5) Zwracamy się z prośbą o podanie rodzaju materiału z jakiego wykonany jest sufit podwieszany (blacha, płyty gipsowe itp.)?
6) Zwracamy się z prośbą o podanie wielkości i kształtu otworu w suficie podwieszanym?
7) Czy w miejscu instalacji lampy operacyjnej jest lub jest planowany sufitowy nawiew laminarny? Jeżeli TAK to prosimy o  

podanie następujących informacji:
- producenta i typ nawiewu laminarnego
- dane adresowe firmy instalującej nawiew laminarny 
- wymiar otworu wolnego od nawiewu laminarnego służącego do instalacji zawieszenia lampy operacyjnej (podać w mm)
- wymiar od stropu właściwego do powierzchni dolnej nawiewu laminarnego (podać w mm)?

8) Czy  w  miejscu  instalacji  zamocowana  jest  inna  lampa  operacyjna?  Jeżeli  TAK  to  prosimy  o  podanie  następujących 
informacji:
- producenta i typ lampy operacyjnej
- średnicę śrub zakotwiczonych w stropie (np. M12, M14, M16 lub inne)
- długość śrub wystających ze stropu 
-  rozstaw śrub  w mm (np.  4  śruby rozstawa  198 x  198 mm),  przy  6  śrubach  prosimy o  zmierzenie  rozstawu między 
sąsiadującymi śrubami?

9) W przypadku większej ilości śrub, które rozstawione są po okręgu prosimy o podanie następujących informacji:
- średnicy
- rozstawu kątowego 

10) Czy w okolicy miejsca montażu lamp operacyjnych istnieją ewentualne przeszkody mające istotny wpływ na montaż lamp 
operacyjnych? Prosimy o podanie rodzaju lamp i w jakiej odległości od miejsca instalacji lampy operacyjnej?

11) Czy zamocowany jest przedłużacz (metalowy łącznik pomiędzy stropem, a sufitem podwieszanym)? Jeżeli TAK to prosimy 
o podanie następujących informacji:
- długość przedłużacza 
- średnice przedłużacza 
- odległość końca przedłużacza od podłogi
- rozstaw śrub na końcu przedłużacza  

12) Prosimy o podanie napięcia na przewodach zasilania podstawowego?
13) Czy istnieje zasilanie awaryjne z agregatu zasilającego?
14) Prosimy o podanie pełnej gotowości zasilacza – w sekundach lub minutach?
15) Czy istnieją dodatkowe (nie licząc zasilania agregatem) sieci zasilania awaryjnego np. UPS lub SZR (Szpitalne Zasilanie 

Rezerwowe Akumulatorowe)?
16) Prosimy o podanie parametrów sieci awaryjnej:

- wartość napięcia 
- maksymalna moc?

17) Prosimy o podanie obecnego miejsca zainstalowania zasilacza (sala gdzie jest  zamontowana lampa operacyjna  lub inne  
pomieszczenie [ proszę podać jakie])?

18) Prosimy o podanie w cm długości przewodów zasilających od przyłącza stropowego do zasilacza? 
19) Prosimy o podanie długości przewodów zasilających wyprowadzonych w miejscu mocowania lamp oraz w miejscu montażu  

zasilacza?
20) Prosimy o podanie ilości przewodów doprowadzonych do przyłącza stropowego?
21) Czy do przyłącza stropowego doprowadzono przewód uziemienia ochronnego?
22) Prosimy o podanie przekroju przewodów miedzianych doprowadzonych do przyłącza stropowego – podać w mm²?



23) Prosimy o podanie przekroju przewodów miedzianych doprowadzonych do zasilacza ściennego – napięcie sieciowe (podać w 
mm²)?

24) Prosimy o informację kto odpowiada za montaż płyty stropowej – Zamawiający czy Wykonawca?  

Odpowiedź nr 28: 
1) Tak
2) Tak
3) wysokość od posadzki do stropu podwieszanego 2,80m
4) wysokość sali od posadzki do stropu głównego 3,20m
5) strop Akerman jako strop główny, płyty kartonowe jako strop podwieszany
6) do wykonania podczas instalacji lamp bezcieniowych
7) nie jest planowane
8) nie ma innych lamp bezcieniowych
9) jw ppkt 8)
10) brak istotnych przeszkód
11) tak, produkcji firmy Famed Łódź, średnice przedłużacza 30cm
12) napięcie na przewodach zasilania podstawowego do zasilacza wynosi 230V 50Hz
13) nie jest przewidziane zasilanie awaryjne
14) zasilacz jest gotowy do użycia po załączeniu włącznika
15) zasilacz jest zasilany z wydzielonej sieci UPS
16) napięcie zasilania 230 V 50Hz, moc 1,5 kW
17) na ścianie w pomieszczeniu instalacji lampy bezcieniowej
18) 8mb.
19) 3mb.
20) na sali zabiegowej znajdują się przewody zasilające typu DY6 w ilości 2 sztuk + 1 x DY6 jako przewód ochronny
21) doprowadzono przewód ochronny
22) 3 przewody DY6
23) przewód YDY żo 3x2,5
24) za montaż płyty stropowej odpowiada Zamawiający

Pytanie nr 29:    dotyczy zadania nr 2 stół operacyjny 
1) Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół o długości 2000 mm? Oferowany parametr w żaden sposób nie wpłynie na  

użyteczność i funkcjonalności oferowanego stołu.
2) Czy  w  rozumieniu  zapisów pkt.  13  zestawienia  parametrów  techniczno  –  eksploatacyjnych  Zamawiający  dopuści  stół  

wyposażony w bezszwowe, antystatyczne, odejmowane materace poliuretanowe, przystosowane do dezynfekcji mocowane 
do stołu za pomocą specjalnych uchwytów?

3) Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podnóżka w zakresie -90° /+30°? Oferowany parametr jest parametrem lepszym 
od wymaganego.

4) Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją podgłówka -45° do +30°? Oferowany zakres w żaden sposób nie wpłynie na  
funkcjonalność i użyteczność oferowanego stołu.

5) Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją oparcia pleców w zakresie -45° do +75°? Oferowany parametr w żaden sposób nie  
wpłynie na funkcjonalność i użyteczność oferowanego stołu. 

Odpowiedź nr 29: 
1) Zamawiający nie dopuszcza
2) Zamawiający nie dopuszcza
3) Zamawiający dopuszcza
4) Zamawiający dopuszcza
5) Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 30:  dotyczy – zadania nr  9 wózek do transportu chorych 
1) Czy  Zamawiający  dopuści  wózek  o  konstrukcji  z  hartowanej,  galwanizowanej  stali  gwarantująca  długotrwałości  i  

bezawaryjność? 
2) Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości wózek z regulacją wysokości w zakresie 620 – 940 mm?
3) Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem z tunelem na kasetę RTG z dostępem na całej długości bez kasety RTG?
4) Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wezgłowia tj. segmentu oparcia pleców w zakresie 0-90° za pomocą sprężyny  

gazowej?
5) Czy  Zamawiający  dopuści  wózek  wyposażony  w  lakierowane  barierki  składany  wzdłuż  ramy  leża  nie  powodujące 

powstawania tzw. martwych przestrzeni?
6) Czy Zamawiający dopuści wózek którego rama wyposażona jest w listwy odbojowe?



7) Czy  Zamawiający  dopuści  wózek  z  hydrauliczną  regulacją  wysokości  w  zakresie  +/-18°?  Oferowany  parametr  jest  
parametrem lepszym od wymaganego?

8) Czy  Zamawiający  dopuści  wózek  wyposażony  w  materac  odejmowany,  nie  tapicerowany  o  wysokości  10  cm,  bez 
możliwości wyboru tapicerki?

9) Czy  Zamawiający  wymaga  wózka  z  leżem  opartym  na  konstrukcji  kolumnowej?  Kolumnowa  budowa  wózka  jest  
najnowocześniejszym rozwiązaniem i zdecydowanie zwiększy funkcjonalność wózka. 
Oferuje:  
- możliwość zwiększonego bezpiecznego obciążenia roboczego nawet do 250 kg,
- umożliwia doskonałą współpracę z ramieniem C  
- gwarantuje najwyższą stabilność nawet w najwyższym położeniu 
- umożliwia wygodniejszą , dokładniejszą i szybszą dezynfekcję całej konstrukcji wózka 
(wszystkie  powierzchnie  ławo  dostępne  dla  personelu  w  odróżnieniu  do  starszych  rozwiązań  korbowych  czy 
pentagramowych)
- pozwala na wykonywanie regulacji wysokości i funkcji Trendelenburga bez użycia siły i przy jednoczesnym doskonałym 
dostępie do pacjenta (wolne ręce). Opisane rozwiązanie nie powoduje znacznego wzrostu cen a jednocześnie ułatwia 
zdecydowanie pracę personelu i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.

10) Czy Zamawiający kierując się wygodą pracy personelu medycznego oczekuje aby wózek posiadał hydrauliczną regulację 
wysokości  oraz  funkcji  Trendelenurga  i  anty  Trendelenburga?  Hydrauliczna  regulacja  w  zdecydowany  sposób  ułatwia 
podnoszenie i  opuszczanie leża wózka Dokonywana jest  dźwignia  nożną bez konieczności  użycia  rąk (swobodne ręce), 
pozwala na stały kontakt wzrokowy z pacjentem i nie wymaga użycia znacznej siły przez personel medyczny (bardzo często 
drobne pielęgniarki) Opisane rozwiązanie nie powoduje znacznego wzrostu cen a jednocześnie ułatwia zdecydowanie pracę 
personelu i zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź nr 30: 
1) Zamawiający dopuszcza
2) Zamawiający nie dopuszcza
3) Zamawiający nie dopuszcza
4) Zamawiający dopuszcza
5) Zamawiający dopuszcza
6) Zamawiający dopuszcza
7) Zamawiający dopuszcza
8) Zamawiający dopuszcza
9) Zamawiający dopuszcza
10) Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 31:
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3 stół operacyjny o długości 2100mm?
Odpowiedź nr 31:  Tak.

Pytanie nr 32:
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3 stół operacyjny o szerokości 500mm?
Odpowiedź nr 32:  Tak.

Pytanie nr 33:
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3 stół operacyjny z kolumną pokrytą  stalą nierdzewną i osłoną mieszkową?
Odpowiedź nr 33:  Tak.

Pytanie nr 34:
Czy Zamawiający dopuści  w zadaniu nr  3  stół  operacyjny z prostokątną podstawą jezdną pokryty stalą  nierdzewną płaską,  bez  
zagłębień,  ułatwiającą  personelowi  medycznemu  dostęp  do  pacjenta,  łatwa  do  dezynfekcji?  Podstawa  zapewniająca  możliwość  
wsunięcia stóp pod podstawę stołu przez operatora.
Odpowiedź nr 34:  Nie.

Pytanie nr 35:
Czy Zamawiający  dopuści  w  zadaniu  nr  3  stół  operacyjny  bez  możliwości  poszerzenia  blatu  poprzez  dołożenie  dodatkowych 
segmentów bocznych?
Odpowiedź nr 35:  Nie.

Pytanie nr 36:   Dotyczy zadania nr 4 – łóżko pacjenta 



1) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne, nie posiadające sygnalizacji podłączenia do sieci? Łóżko 
posiada wbudowane zasilanie akumulatorowe dlatego też nawet w przypadku nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka 
zachowuje wszystkie swoje funkcje. Posiada natomiast wskaźnik naładowania akumulatora, który zmieniając swój stan 
pośrednio informuje o zmianie sposobu zasilania łóżka.

2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne oparte na dwóch kolumnach prostopadłościennych o gładkich 
powierzchniach, nie posiadających trudnodostępnych miejsc i  łatwych do dezynfekcji. Parametr ten nieznacznie różni się od 
wymaganego  i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych łóżka.

3) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne, którego szczyty wykonane są z elementów metalowych 
pokrytych wysokiej jakości tworzywem? Rozwiązanie to jest znacznie lepsze gdyż proponowane szczyty są monolityczne, 
bez elementów łączenia co znacznie ułatwia dezynfekcję łóżka.

4) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne wyposażone  w barierki boczne podwójne, dzielone, 
poruszające się wraz z segmentami leża , zapewniające ochronę na całej długości leża, wyposażone w wbudowane wizualne 
wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz  kąta nachylenia ramy łóżka? Parametr ten 
jest znacznie lepszy od wymaganego.

5) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne wyposażone  w barierki boczne  nie wspomagane sprężynami 
gazowymi, których konstrukcja umożliwia ich płynne i łatwe składanie  przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na 3 
różnych wysokościach? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego  i nie powoduje pogorszenia parametrów 
funkcjonalnych ani użytkowych łóżka.

6) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne wyposażone w dwa panele sterujące dla personelu wbudowane 
w barierki łóżka przy nogach pacjenta po zewnętrznej stronie, zamiast panelu montowanego na dolnym szczycie łóżka? 
Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze od wymaganego gdyż umożliwia personelowi sterowane łóżkiem z dwóch stron oraz 
jednoczesny dostęp do pacjenta, co w przypadku sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta wymuszającej na personelu 
medycznym podjęcia natychmiastowej akcji wydaje się być rozwiązaniem znacznie korzystniejszym. 

7) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne, w którym zakres regulacji wysokości leża wynosi od433 mm 
do 821 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, nie powoduje pogorszenia funkcjonalności łóżka. 
Wysokość minimalna zapewnia komfortowe opuszczanie łóżka przez pacjenta, natomiast wysokość maksymalna jest lepsza 
od wymaganej co usprawnia wykonywanie czynności medycznych personelowi o większym wzroście. 

8) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z możliwością regulacji oparcia pleców w zakresie 0-66°? 
Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego  i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych 
łóżka.

9) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne, w którym regulacja części nożnej odbywa się w zakresie 0 - 
35°? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani 
użytkowych łóżka.

10) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z możliwością regulacji funkcji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga  w zakresie -16°/+16° sterowanej z paneli umieszczonych na dolnych barierkach łózka? Parametr ten 
nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych łóżka.

11) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne, w którym mechaniczna funkcja CPR realizowana jest przy 
pomocy obustronnie umieszczonej dźwigni w kolorze żółtym, natomiast elektryczna funkcja CPR realizowana jest z panelu 
sterowania poprzez przycisk poziomujący leże. Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje 
pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych łóżka.

12) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne, w którym odłączenie wszelkich regulacji ze sterowników 
następuje po 60 sekundach nieużywania regulacji w przypadku zasilania awaryjnego. Parametr ten nieznacznie odbiega od 
wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych łóżka.

13) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne, wyposażone w blokady funkcji elektrycznych dla regulacji: 
wysokości, części plecowej i części nożnej, natomiast nie posiadające blokady regulacji pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych 
ani użytkowych łóżka.

14) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne, nie posiadające przycisku bezpieczeństwa oznaczonego 
STOP? Zatrzymanie wykonywania funkcji elektrycznych następuje jednocześnie ze zwolnieniem przycisku sterowania, 
dlatego też taka dodatkowa funkcja nie jest konieczna.

15) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne, którego szczyty są w kolorze kremowym lub srebrno-szarym? 
Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych 
łóżka, a proponowane kolory są uniwersalne i zapewniają dopasowanie łóżka do zmieniającego się wystroju sali.

16) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne, którego bezpieczne dopuszczalne obciążenie wynosi 220kg? 
Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego  i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych 
łóżka.

Odpowiedź nr 36: 
1) Nie
2) Tak



3) Nie
4) Tak
5) Nie
6) Tak
7) Tak
8) Tak
9) Tak
10) Tak
11) Tak
12) Nie
13) Nie
14) Nie
15) Tak
16) Nie

Pytanie nr 37:   Dotyczy zadania nr  9
1) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych wyposażony w niedzielony materac? Parametr ten 

nieznacznie różni się od wymaganego  i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych wózka.
2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych, w którym regulacja segmentu wezgłowia 

realizowana jest w zakresie 0-90º? Parametr ten jest znacznie lepszy od wymaganego.
3) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych, w którym regulacja wysokości odbywa się w 

zakresie 61,6 – 95,9 cm? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego  i nie powoduje pogorszenia parametrów 
funkcjonalnych ani użytkowych wózka.

4) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych, w którym regulacja pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga odbywa się w zakresie ± 18º? Parametr ten jest znacznie lepszy od wymaganego.

Odpowiedź nr 37: 
1) Nie
2) Tak
3) Nie
4) Tak

Pytanie nr 38:   Zadanie 3

Dot pkt. 6 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie oferujące pomiar szybkości pulsu z dokładnością ±2% dla pełnej skali?

Odpowiedź nr 38:  Tak.

Pytanie nr 39:   Zadanie 3

Dot. pkt. 7, 8, 10, 12,15, 25, 27
Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz czytelniejszy LCD bez podświetlenia (w tego typu wyświetlaczach nie stosuje się  
podświetlenia ekranu),  wyświetlający mierzone wartości  SpO2,  BPM, siłę  i  amplitudę pulsu (nie wyświetlający krzywej 
pletyzmograficznej),  bez  granic  alarmowych  wyświetlanych  na  stałe  (widoczne  jedynie  podczas  programowania),bez 
możliwości wyboru zaprogramowanych granic alarmowych dla dorosłych i noworodków (granice alarmowe programowane 
są niezależnie), bez możliwości wyświetlania zgromadzonych danych w postaci trendów (trendy mogą być drukowane na 
ekranie), nie wyświetlające pełnych komunikatów w języku polskim (wyświetlane są dwuliterowe etykiety informacyjne)?

Odpowiedź nr 39:   Nie.

Pytanie nr 40:   Zadanie 3  
            Dot. pkt. 38 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające stopki umożliwiającej zmianę konta nachylenia aparatu?
Odpowiedź nr 40:  Tak.

Pytanie nr 41:   Zadanie 3  
Czy Zamawiający będzie wymagał,  aby urządzenie współpracowało  z dedykowaną stacją dokującą z drukarką  termiczną 
(możliwą do doposażenia w przyszłości)?

Odpowiedź nr 41:  Nie.

Pytanie nr 42:   Zadanie 3  
Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  aby  urządzenie  oprócz  wskaźnika  perfuzji  posiadało  wskaźnik  amplitudy  pulsu, 
pozwalający na znalezienie najodpowiedniejszego miejsca na podłączenie czujnika?



Odpowiedź nr 42:  Nie.

Pytanie nr 43:   Zadanie 3  
Czy  Zamawiający  będzie  wymagał  aby  urządzenie  było  wyposażone  w  zintegrowane  
z obudową koszyki do przechowywania czujnika, kiedy urządzenie nie jest podłączone do pacjenta.

Odpowiedź nr 43:  Nie.

Pytanie nr 44:   Zadanie 6
Dot. pkt. 1, 2, 4, 6, 11
Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenie  wykorzystujące  wodę  jako  medium  grzewcze  (oferujące  znacznie  większe 
bezpieczeństwo podczas podgrzewania krwi), o wydajności 50-4500ml/h, nie posiadające możliwości regulacji temperatury 
(zaprogramowane  na  optymalną  temperaturę  41°C),  nie  posiadające  alarmów zbyt  niskiej  temperatury,  dostosowane do 
ogrzewania płynów podawanych przez dowolny dren zakończony łącznikiem Luer?

Odpowiedź nr 44:  Nie.

Pytanie nr 45:   Zadanie 6  
Czy zamawiający będzie wymagał, aby oferowane urządzenie zapewniało sprawne podgrzewanie krwi i płynów infuzyjnych 
przy prędkościach przetoczenia 50-5000ml - dzięki zastosowaniu technologii płaszcza wodnego w linii pacjenta (krążąca w 
linii  woda podgrzewa przetaczany płyn  na całej  długości  od urządzenia do pacjenta)?  W podgrzewaczach wodnych nie  
występuje  niekorzystne  zjawisko  miejscowego  przegrzania  krwi  (mogącego  doprowadzić  do  hemolizy),  przez  co  są  to 
najbezpieczniejsze  urządzenia  do  takiego  zastosowania.  Dodatkowo,  pozwalają  na  zapewnienie  stałości  temperatury 
przetaczanego płynu we wspomnianym w SIWZ zakresie ze znacznie większą dokładnością niż ogrzewacze „suche”.

Odpowiedź nr 45:  Tak.

Pytanie nr 46:   Zadanie 5  
Czy zamawiający dopuści ssak o wydajności 40 l/min?
Odpowiedź nr 46:  Nie.

Pytanie nr 47:   Zadanie 5  
Czy zamawiający dopuści ssak na podstawie jezdnej z czterema kółkami spełniającymi wymagania Zamawiającego, bez możliwości  
zdjęcia ssaka i powieszenia go na szynie?
Odpowiedź nr 47:  Nie.

III.  W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający  przedłuża termin składania ofert do dnia 
15.11.2010. Godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  

IV.  Powyższe wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim uczestnikom postępowania i stają się wiążące.

V. Pozostałe warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
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