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Strzyżów   31.08.2018 r. 

 
ZOZ.ZP-382-17/ODP.3/18  

 
 

 
DOTYCZY: postępowania przetargowego znak ZOZ.ZP-382-17/18 pn. Dostawa sprzętu i 

aparatury medycznej ogłoszonego w DUUE: S: 2018/S-144-328833. 
 

 
 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) – zwaną dalej Ustawą PZP - Zamawiający 
niniejszym pismem przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami.  
 W związku z dużą liczbą pytań Zamawiający utrzymał numerację pytań (a co za tym idzie 
również odpowiedzi) zgodnie z ich napływem. W związku z tym pytania ukazujące się w kolejnych 
odpowiedziach mają numery zgodnie z wpływem do Zamawiającego. Pytania zostały 
usystematyzowane wg pakietów lub innych załączników, których dotyczą. 
 
 

Pytania i odpowiedzi odnośnie pakietu nr 4.  
Pytanie 443: Pak. 4, pkt 4 

 Czy Zamawiający dopuści monitora wyposażony w panoramiczny ekran dotykowy o 
przekątnej 12” i wysokiej rozdzielczości 1280 x 800 pikseli? 
Odpowiedź 443: Pak. 4  Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 

Pytanie 444: Pak. 4, pkt 6 

 Czy mając na uwadze zalecenia American Heart Association, Zamawiający będzie 
wymagał wieloodprowadzeniowej analizy arytmii w przynajmniej 3 odprowadzeniach 
jednocześnie, dzięki czemu zapewniona jest najwyższa rozpoznawalność rzeczywistych zaburzeń i 
minimalizacja wystąpienia fałszywych alarmów arytmii? 
Odpowiedź 444: Pak. 4  Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 

 

Pytanie 445: Pak. 4, pkt 9 

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia stożkowych mankietów dedykowanych do 
pomiaru ciśnienia u pacjentów otyłych, na przedramieniu?  
Odpowiedź 445: Pak. 4  Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 

Pytania i odpowiedzi odnośnie pakietu nr 5.  
Pytanie 77: Pak. 5 

Czy Zamawiający dopuści myjnie o następujących wymiarach: głębokość 630mm, 
wysokość 1460 mm? 
Odpowiedź 77: Pak. 5  Tak. 
 

Pytanie 78: Pak. 5 
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Prosimy o uzasadnienie podania przez Zamawiającego tak szczegółowych wymiarów 
urządzenia dotyczących wysokości i głębokości urządzenia. 
Odpowiedź 78: Pak. 5  Zamawiający dopuszcza inne wymiary zgodnie z odpowiedziami. 
 

Pytanie 79: Pak. 5 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą mycia prostopadłościenną, bez pochylenia 
sufitu. Wymagane rozwiązanie nie wpływa na jakość i skuteczność przeprowadzanych procesów. 
We wszystkich myjniach spływanie musi przebiegać równie efektywne. 
Odpowiedź 79: Pak. 5  Tak. 
 

Pytanie 80: Pak. 5 

Wymóg określony przez Zamawiającego dotyczący 12 dysz myjących jednoznacznie 
eliminuje urządzenia, które posiadają mniej dysz, natomiast o skuteczności procesu decyduje ich 
rozmieszczenie. A zatem czy Zamawiający dopuści mniejszą ilość dysz (np. 10 w tym 3 obrotowe) 
dopuszczając do przetargu wszystkie urządzenia funkcjonujące na rynku, a jednocześnie 
gwarantujące najwyższe standardy mycia i dezynfekcji.? 
Odpowiedź 80: Pak. 5  Tak. 
 

Pytanie 81: Pak. 5 

Czy Zamawiający dopuści uszczelkę drzwiową pełną, umieszczoną w kanale? Proponujemy 
rozwiązanie, które również jest odporne na uszkodzenia mechaniczne, bezobsługowe i nie 
wymaga przeglądów i wymiany 
Odpowiedź 81: Pak. 5  Tak. 
 

Pytanie 82: Pak. 5 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w wieszaki umożliwiające umieszczenie 
w myjni różnego rodzaju i różnej ilości kaczek i basenów. Rozwiązanie takie jest równoważne 
wyposażeniem w kosze, a także zapewnia skuteczniejsze mycie. Opisane przez Zamawiającego 
rozwiązanie (wyposażenie w kosze) charakteryzuje jednego producenta i wprowadzenie takiego 
zapisu uniemożliwia złożenie oferty na produkty innych marek 
Odpowiedź 82: Pak. 5  Zamawiający dopuszcza ww. roziwązanie. 
 

Pytanie 130: Pak. 5, pkt 10 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem hałasu nieznacznie odbiegającym od 
wymaganego tj.  o 1 dB? 
Odpowiedź 130: Pak. 5  Tak. 
 

Pytanie 131: Pak. 5, pkt 11 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w wymaganą ilość dysz cieniowych oraz 
jedno ramię natryskowe? 
Odpowiedź 131: Pak. 5  Tak. 
 

Pytanie 132: Pak. 5, pkt 11 

Czy Zamawiający dopuści system natryskowy składający się z 10 dysz ciśnieniowych ? 
Odpowiedź 132: Pak. 5  Tak. 
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Pytanie 133: Pak. 5, pkt 14 

Prosimy o dopuszczenie myjni z uszczelką silikonową zapewniającą szczelność w trakcie 
procesu. Uszczelka labiryntowa jest cechą charakterystyczną dla produktów Lischka 
dystrybułowanych wyłącznie przez jedną firmę na terenie Polski. 
Odpowiedź 133: Pak. 5  Zamawiający dopuszcza ww. roziwązanie. 
 

Pytanie 134: Pak. 5, pkt 19 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z czasem programów 6, 8 i 12 minut 
Odpowiedź 134: Pak. 5  Zamawiający dopuszcza ww. roziwązanie. 
 

Pytanie 135: Pak. 5, pkt 30 

Czy Zamawiający dopuści myjnię z pompą o wydajności 250 l/min? Wymagany przez 
Zmawiającego parametr jest charakterystyczny dla jednego typu myjni co ogranicza konkurencję i 
jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych? 
Odpowiedź 135: Pak. 5  Tak. 
 

Pytanie 136: Pak. 5, pkt 30 

Czy Zamawiający dopuści myjnię z pompą o wydajności 90l/min? 
Odpowiedź 136: Pak. 5  Tak. 
 

Pytanie 137: Pak. 5, pkt 31 

Prosimy o dopuszczenie myjni o wymiarach : 545mm x 475mm x 1630mm. 
Odpowiedź 137: Pak. 5  Tak. 
 

Pytanie 328: Pak. 5, pkt 11 

Czy w pakiecie nr 5 - Zamawiający dopuści urzadzenie o następujących parametrach: 
W pkt. W pkt. 11 – wyposażone w 11 dysz, w tym 7 obrotowych? 

Odpowiedź 328: Pak. 5  Tak. 
 

Pytanie 329: Pak. 5, pkt 19 

Czy w pakiecie nr 5 - Zamawiający dopuści urzadzenie o następujących parametrach: 
W pkt. W pkt. 19 – w czasie 8 min.? 

Odpowiedź 329: Pak. 5  Tak. 
 

Pytanie 330: Pak. 5, pkt 26 

Czy w pakiecie nr 5 - Zamawiający dopuści urzadzenie o następujących parametrach: 
W pkt. 26 – o mocy 9kW? 

Odpowiedź 330: Pak. 5  Tak. 
 

Pytanie 331: Pak. 5, pkt 30 

Czy w pakiecie nr 5 - Zamawiający dopuści urzadzenie o następujących parametrach: 
W pkt. 30 – o przepustowości 298L/min.? 

Odpowiedź 331: Pak. 5  Tak. 
 

Pytanie 332: Pak. 5, pkt 30 

Czy w pakiecie nr 5 - Zamawiający dopuści urzadzenie o następujących parametrach: 
W pkt. 31 – o wymiarach 450 x 500 x 850 bez cokołu, z cokołem wys. 1150? 

Odpowiedź 332: Pak. 5  Tak. 
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Pytania i odpowiedzi odnośnie pakietu nr 6. 
Pytanie 18: Pak. 6 

I. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator LIFEPAK20e 

renomowanego producenta o następujących parametrach: 

1. Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa 

2. Defibrylacja ręczna i tryb AED 
3. Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów 

zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. 
4. Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. 
5. Zakres wyboru energii w J od 2-360 J w trybie manualnym. 
6. Zakres wyboru energii w J od 150J-360J w trybie AED. 
7. Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej 24 
8. Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s 
9. Ekran monitora kolorowy 
10. Przekątna ekranu monitora 5,7 cali 
11. Zasilanie sieciowo – akumulatorowe 
12. Możliwość wykonania kardiowersji 
13. Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem 5,58 kg 
14. Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci (łyzki dla dorosłych, łyżki dla dzieci 

zintegrowane) 
15. Wydruk zapisu na papierze o szerokości 50mm 
16. Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania 

urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V 
17. Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń 
18. Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min 

Odpowiedź 18: Pak. 6 Zamawiający zmienia wymogi : pkt 10- czas ładowania poniżej 5 
sekund; pkt 7 - przekątna ekranu monitora min. 5,7 cala. Zamawiający zgadza się na 
zaoferowanie defibrylatora o parametrach opisanych w SIWZ z uwzględnieniem powyższych 
zmian. 
 

Pytanie 19: Pak. 6 

Czy Zamawiający wymagając w punkcie 11 (pakiet 6) Możliwość defibrylacji bezpośredniej 
– łyżki defibrylacyjne w 3 rozmiarach, miał na myśli łyżki do defibrylacji wewnętrznej? 
Odpowiedź 19: Pak. 6 Zamawiający wymaga zaoerowania łyżek do defibrylacji zewnętrznej 
 

Pytanie 495: Pak. 6, pkt 10 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania do energii 
200J wynoszącym 6 sekund? 
Odpowiedź 495: Pak. 6  Zgodnie z SIWZ. 
 

Pytanie 496: Pak. 6, pkt 11 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z łyżkami defibrylacyjnymi 
wielorazowymi zintegrowanymi dla dzieci i dorosłych? Zdjęcie z łyżek wielorazowych nakładki dla 
dorosłych daje nam możliwość defibrylacji dzieci. 
Odpowiedź 496: Pak. 6  Tak. 
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Pytania i odpowiedzi odnośnie pakietu nr 7. 
Pytanie 205: Pak. 7 

Czy Zamawiający dopuści 4 szuflady: 
3 szuflady o wymiarach: 160 mm  
1 szuflada o wymiarach 240 mm 

Odpowiedź 205: Pak. 7  Tak. 
 

Pytanie 206: Pak. 7 

Czy Zamawiający odstąpi od wózka wyposażonego w obrotową półkę na defibrylator o 
wymiarach min. 450 - 400 mm i nośności min. 20 kg? 
Odpowiedź 206: Pak. 7  Tak. 
 
 

Pytania i odpowiedzi odnośnie pakietu nr 15. 
Pytanie 483: Pak. 15 

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wymiary wewnętrzne komory 295x235x100”. Obecnie 
podane wymiary nie nadają się do bezpiecznego ułożenia narzędzi endoskopowych (za mała 
komora) 
Odpowiedź 483: Pak. 15  Zamawiający modyfikuje zapis na: wymiary wewnętrzne komory min. 
230x140x100. 
 

Pytanie 484: Pak. 15 

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą 
potencjometrów na panelu czołowym z płynną regulacją” 
Odpowiedź 484: Pak. 15  Zamawiający dopuszcza ww. roziwązanie. 
 

Pytanie 485: Pak. 15 

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Częstotliwość ultradźwięków 40 kHz” 
Odpowiedź 485: Pak. 15  Zamawiający dopuszcza ww. roziwązanie. 
 

Pytanie 486: Pak. 15 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z regulacją czasową 1-30 min. 
Odpowiedź 486: Pak. 15  Zamawiający dopuszcza ww. roziwązanie. 
 
 

Pytania i odpowiedzi odnośnie pakietu nr 16. 
Pytanie 70: Pak. 16 

Proszę o wyjaśnienie czy w pkt. 11 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 
dotyczącej aparatu USG nie zaszła omyłka pisarska? 

  Zamawiający wymaga monitora LCD LED bez przeplotu o przekątnej min. 12 cali i 
rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli. Tej klasy aparaty USG, z rozdzielczością 1920x1080 pikseli 
mają monitory o wielkości min. 21 cali. Monitory o wielkości 12 cali miały rozdzielczość max. 
1024×768 i nie są już od dawna stosowane w stacjonarnych aparatach USG.  

Czy zatem zapis w pkt. 11 powinien brzmieć:  Monitor LCD LED bez przeplotu o przekątnej 
min. 21 cali, rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, 
wysokość niezależnie od pulpitu)? 
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Odpowiedź 70: Pak. 16  Tak, Zamawiający modyfikuje zapis pkt 21 na: Monitor LCD LED bez 
przeplotu o przekątnej min. 21 cali, rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli, z regulacją położenia 
(obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu). 
 
 

Pytania i odpowiedzi odnośnie pakietu nr 17 

Pytanie 141: Pak. 17 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek‐wannę do mycia pacjentów, którego 

wanna z dnem/materacem nie posiada wbudowanych drenów do odprowadzania wody? 
Odpowiedź 141: Pak. 17  Nie. 
 

Pytanie 185: Pak. 17 

Czy Zamawiający dopuści kąt przechyłu wzdłużnego różniący się tylko o 1 stopień od 
oczekiwanego – tj. 5 stopni? 
Odpowiedź 185: Pak. 17  Tak. 
 
 

Pytania i odpowiedzi odnośnie pakietu nr 19 

Pytanie 307: Pak. 19 

Czy Zamawiający dopuści średnicę kanału roboczego 2,2 mm? 
Odpowiedź 307: Pak. 19  Zgodnie z SIWZ 
 

Pytanie 481: Pak. 19 

Prosimy o doprecyzowanie czy oferowany bronchofiberoskop powinien być wyposażony w 
przenośne, dołączane do rękojeści źródło światła led lub halogen? 
Odpowiedź 481: Pak. 19  Tak, zamawiający wymaga , aby  oferowany bronchofiberoskop był 
wyposażony w przenośne, dołączane do rękojeści źródło światła led lub halogen 
 

Pytanie 482: Pak. 19 

Prosimy o doprecyzowanie czy oferowany bronchofiberoskop powinien mieć możliwość 
wprowadzania do rurki intubacyjnej (wzmocniona konstrukcja wziernika)? 
Odpowiedź 482: Pak. 19  Tak, zamawiający wymaga, aby  oferowany bronchofiberoskop miał 
możliwość wprowadzania do rurki intubacyjnej (wzmocniona konstrukcja wziernika). 
 
 

Pytania i odpowiedzi odnośnie pakietu nr 20. 
Pytanie 35: Pak. 20 

Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający miał na myśli pisząc „miarkę do pomiaru 
odległości ognisko lampy-detektor (FFD)”? Czy w określeniu detektor Zamawiający wymagał aby 
była to kaseta o wymiarach 35x43 cm, czy ma to być przewodowy detektor cyfrowy? 
Odpowiedź 35: Pak. 20  Zamawiający zgodnie z opisem w SIWZ pkt 20 wymaga , aby 
oferowany aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych posiadał możliwość zmierzenia odległości od 
ogniska lampy RTG do powierzchni detektora promieniowania rentgenowskiego  - miarka oznacza 
np.. Taśmę do pomiaru odległości FFD). W zakresie dostawy wymagany jest przewodowy 
detektor cyfrowy 14x17 cali ( +/- 0,5 cala) , rozdzielczość min. 2500x3000. 
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Pytania i odpowiedzi odnośnie pakietu nr 21. 
Pytanie 390: Pak. 21 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitory wyposażone w możliwość pomiaru rzutu 
serca metodą inwazyjną Swana – Ganza? Metoda S-G jest złotym standardem i jest dużo bardziej 
dokładna i precyzyjna niż moduł PiCCO. 
Odpowiedź 390: Pak. 21 Zamawiający nie dopuszcza metody pomiaru rzutu serca metodą 
inwazyjną Swana – Ganza. 
 
Pytanie 391: Pak. 21 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitory bez funkcji oceny rzutu serca na podstawie 
40-krotnego pomiaru RR w zamian za minutowy ciągły pomiar rzutu serca? 
Odpowiedź 391: Pak. 21 Zamawiający rezygnuje z wymogu oceny rzutu serca na podstawie 
40-krotnego pomiaru RR. Metoda nieinwazyjna, również wyżej wymieniona, jest wymagana na 
podstawie wymogu „Możliwość pomiaru rzutu serca metodą nieinwazyjną (np. metodą 
impedancyjną)  - w dostawie 1 zestaw pomiarowy (moduł) możliwy do zainstalowania (użycia)  na 
każdym z 5 kardiomonitorów” 
 
Pytanie 392: Pak. 21 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor do pomiaru wewnątrzczaszkowego 
ciśnienia krwi jako oddzielne urządzenie bez możliwości podłączenia do pozostałych monitorów? 
Takie rozwiązanie daje większe możliwości i pozwala uzyskać więcej danych potrzebnych do 
analizy konkretnego przypadku. 
Odpowiedź 392: Pak. 21 Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 446: Pak. 21, pkt 1 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitory wyposażone w ekran dotykowy o 
przekątnej 15”, wyposażony we wbudowaną, obrotową ramę na dodatkowe moduły rozszerzeń, 
która umożliwia wsuwanie modułów pomiarowych od przodu urządzenia? 
Odpowiedź 446: Pak. 21  Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 447: Pak. 21, pkt 2 

Czy mając na uwadze zalecenia American Heart Association, Zamawiający będzie wymagał 
wieloodprowadzeniowej analizy arytmii przynajmniej w 3 odprowadzeniach jednocześnie, dzięki 
czemu zapewniona jest najwyższa rozpoznawalność rzeczywistych zaburzeń i minimalizacja 
wystąpienia fałszywych alarmów arytmii? 
Odpowiedź 447: Pak. 21  Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 448: Pak. 21, pkt 2 

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia stożkowych mankietów dedykowanych do 
pomiaru ciśnienia u pacjentów otyłych, na przedramieniu? 
Odpowiedź 448: Pak. 21  Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 449: Pak. 21, pkt 2 

Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości oceny rzutu serca na podstawie 40-
krotnego pomiaru RR i bez pomiaru metodą impedancyjną, z możliwością ciągłego pomiaru 
parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia inwazyjnego? 
Odpowiedź 449: Pak. 21  Zamawiający rezygnuje z wymogu oceny rzutu serca na podstawie 
40-krotnego pomiaru RR.  
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Pytanie 450: Pak. 21, pkt 3 
Czy Zamawiający będzie wymagał centrali w formie komputera All-in-One – zamkniętego 

w obudowie panoramicznego ekranu dotykowego klasy medycznej? Takie rozwiązanie pozwala 
zaoszczędzić miejsce potrzebne na konsoli pielęgniarskiej, umożliwiając jednocześnie bezpieczny 
montaż centrali na Sali intensywnego nadzoru. 
Odpowiedź 450: Pak. 21  Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 451: Pak. 21, pkt 4 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu Poz. 4. Zestaw do pomiaru 
wewnątrzczaszkowego ciśnienia krwi – 1szt.? Pozytywna odpowiedź na pytanie pozwoli złożyć 
konkurencyjną ofertę 
Odpowiedź 451: Pak. 21  Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 452: Pak. 21, pkt 4 

Prosimy o wyjaśnienie, czy przez „zestaw do pomiaru wewnątrzczaszkowego ciśnienia 
krwi” Zamawiający ma na myśli zestaw do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego (ICP - intracranial 
pressure)? 
Odpowiedź 452: Pak. 21  Tak. 
 

Pytania i odpowiedzi odnośnie pakietu nr 22. 
Pytanie 186: Pak. 22 

Czy w rozumieniu pkt 4 Zamawiający dopuści łózko z możliwością wkładania kasety RTG 
bezpośrednio pod plecy pacjenta? Rozwiązanie takie pozwala zmniejszyć dawkę promieni RTG i 
dokładnie umiejscowić kasetę. 
Odpowiedź 186: Pak. 22  Zamawiający dopuszcza takie roziwązanie pod warunkiem 
zachowania wymogów punktu 4. 
 
Pytanie 187: Pak. 22 

Czy Zamawiający dopuści minimalną wysokość leża na poziomie 43 cm? 
Odpowiedź 187: Pak. 22  Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 188: Pak. 22 

Czy Zamawiający dopuści sterowanie wysokości łóżka pilotem ręcznym? 
Odpowiedź 188: Pak. 22  Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 189: Pak. 22 

Czy Zamawiający dopuści łóżko z tradycyjnym wskaźnikiem kąta nachylenia leża bez 
podświetlenia? 
Odpowiedź 189: Pak. 22  Tak, zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami. 

 
Pytania i odpowiedzi odnośnie pakietu nr 23. 
Pytanie 207: Pak. 23 

Prosimy o dopuszczenie materaca do aktywnej regulacji temperatury pacjenta działającego 
na zasadzie suchego ogrzewanie kontaktowego opartego na nowoczesnej technologii włókien 
węglowych. W przypadku pozytywnej decyzji prosimy o dopuszczenia urządzenia o poniższych 
parametrach: 

L.P. Parametr /warunek 
1.  System do ogrzewania pacjenta na sali operacyjnej oraz pooperacyjnej, składający się 

z: 
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- jednostka sterująca  
- materac grzewczy  
2.  System działający w technologii włókien węglowych – zapewniający suche grzanie 

kontaktowe bez udziału wody lub powietrza. 
3.  Jednostka sterująca z możliwością podłączenia i niezależnego sterowania jednym 

elementem grzewczym 
4.  Możliwość zamocowania jednostki sterującej do stojaka do kroplówek, zawieszenia na 

relingu lub postawienia. 
5.  Jednostka sterująca wyposażona w uchwyt  do przenoszenia 
6.  Możliwość regulacji temperatury w zakresie min. 30-40˚C ze skokiem co 0,1˚C. 
7.  Wyświetlacz ciekłokrystaliczny temperatury zaprogramowanej, aktualnej oraz 

temperatury ciała pacjenta (w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego). 
8.  Alarmy: odchylenia temperatury; wysokiej temperatury; rozłączenia elementu 

grzewczego; automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku przegrzania 
9.  Wymiary materaca: 190 x 50 cm (±0,5 cm)  
10.  Wbudowany moduł do pomiaru temperatury ciała pacjenta czujnikiem zewnętrznym 

powierzchniowym z możliwością jednoczesnego podłączenia jednego czujnika do jednego 
monitora, w kpl. jeden czujnik wielokrotnego użytku dla dorosłych. 

11.  Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze wyświetlane w języku polskim. 
12.  Materac przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami. 
13.  Materac ogrzewający tylko pacjenta (nie emitujący ciepło do otoczenia). 
14.  Materac przezierny dla promieni RTG. 
15.  Materac posiadający zgrzewane pokrycie poliuretanowe  zabezpieczające przed 

przedostaniem się płynów. 
16.  Materac posiadający wbudowaną przeciwodleżynową piankę wiskoelastyczną o 

właściwościach równomiernie rozkładających ciężar ciała pacjenta i redukujących ucisk 
powierzchniowy.  

17.  Materac wyposażony w dodatkowy poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny 
wielokrotnego użytku, przeznaczony do prania w temp. 90OC i dezynfekcji powierzchniowej. 

18.  Niskie napięcie zasilania materaca max 24V. 
19.  Zgodność elektromagnetyczna z urządzeniami  do monitorowania wg normy EN60601-

1-2. 
20.  Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe elementy grzewcze: koce i materace o 

różnych wymiarach.  
21.  System nie wymagający stosowania dodatkowych akcesoriów lub materiałów 

zużywalnych. 
22.  Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja 

instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, 
karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w 
przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – 
wystawiona przez producenta. 

23.  Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 
24.  W zestawie mobilny statyw jednostki sterującej 

Odpowiedź 207: Pak. 23 Zamawiający dopuszcza proponowane w pak. 23 rozwiązanie. 

 
Pytania i odpowiedzi odnośnie pakietu nr 24. 
Pytanie 69: Pak. 24 

Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z 
możliwością połączenia dwóch pomp w jeden zestaw z automatycznym trybem współdzielenia 
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jednej infuzji i/lub przejmowania infuzji przez drugą pompę po zakończeniu infuzji pompy 
pierwszej za pomocą elementów dodatkowych? Aktualnie obserwuje się odwrót od stosowania 
modeli dwustrzykawkowych. Ich użycie było swego czasu bardzo powszechne i motywowane 
względami ekonomicznymi -  tym niemniej ryzyko błędnego wprowadzenia danych (zmiana 
przepływu, podaż bolusa) lub zamiany strzykawek jest zdecydowanie większe przy użyciu takiej 
pompy, niż przy używaniu dwóch oddzielnych urządzeń. Możliwość popełnienia błędu zwiększa się 
w sytuacjach nagłych.  Ponadto pompy dwutorowej nie można podzielić na dwie niezależne 
pompy -  nie wolno stosować  jej dla  dwóch różnych pacjentów ( każdy tor dla innego chorego ). 
Wadą jest też większy ciężar pojedynczego urządzenia. Wszystkie te argumenty sprawiły, że 
organizacje zajmujące się bezpieczeństwem procedur medycznych uznały pompy dwutorowe za 
niebezpieczne i nie zalecają ich stosowania. 

Zamawiający w cenie pompy dwustrzykawkowej może otrzymać dwie pompy 
jednostrzykawkowe z szerszym zastosowaniem. 

 
Jednocześnie pragnę podkreślić, że przygotowane przez firmę ………………. pytania 

podyktowane są dobrem Zamawiającego oraz chęcią zaoferowania najnowocześniejszych i 
najbardziej ekonomicznych rozwiązań technologicznych. 
Odpowiedź 69: Pak. 24 SIWZ bez zmian. 

 
Pytania i odpowiedzi odnośnie pakietu nr 28. 
 
Pytanie 182: Pak. 28 Stół ortopedyczny poz. 1 - Punkt nr 45 tabeli technicznej. Prosimy o 
potwierdzenie, że wymieniony we wskazanym punkcie „segment oparcia pleców do operacji barku 
– 1 szt.” oraz „segment oparcia pleców z odejmowanymi segmentami do operacji barku – podział 
na min. 4 segmenty – 1 kpl.” to ta sama pozycja wyposażenia, która omyłkowo została 
wymieniona dwa razy i należy zaoferować jeden taki komplet. 
Odpowiedź 182: Tak 
 
Pytanie 183 Pak. 28 Stół chirurgiczny poz. 2 i 3 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół 
operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie od 530 do 1010 mm (zakres liczony bez 
materaca)? 
Odpowiedź 183: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 184: Pak. 28 Stół chirurgiczny poz. 2 i 3 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 
stół operacyjny z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od ‐30 do +80 stopni? 

Odpowiedź 184: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 400: Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
ortopedyczny wyposażony w dodatkowy panel sterowania zabezpieczony przed przypadkowym 
uruchomieniem z dużymi przyciskami  z nadrukowanymi piktogramami odpowiadającymi za 
konkretne ruchy bez dodatkowego podświetlenia? 
Odpowiedź400: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 401: Pak. 28. Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
ortopedyczny w którym podczas wykonywania przesuwu wzdłużnego stół zatrzymuję się w 
centralnym położeniu i w ten sposób sygnalizuje centralne położenie blatu? 
Odpowiedź 401: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
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Pytanie 402: Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
ortopedyczny w którym pilot i panel wyposażone są w przyciski włączające i wyłączające cały 
system? 
Odpowiedź 402: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 403: Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
ortopedyczny w którym pilot i panel wyłączają się po 60 sekundach bezczynności? 
Odpowiedź 403: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 404: Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
ortopedyczny z regulacją wysokości blatu w zakresie 575 – 1075mm? 
Odpowiedź 404: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 405: Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
ortopedyczny w którym zagłówek posiada tylko regulację kątową w zakresie -90° / +45°? 
Odpowiedź 405: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 406: Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
ortopedyczny w którym podnóżki mają możliwość rozchylenia na boki o kąt 120°? 
Odpowiedź 406: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 407: Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
ortopedyczny w którym system blokowania stołu do podłoża polega na wsunięciu kół w podstawę 
i posadowienie go na elementach podwozia zapewniając tym sposobem bardzo dużą stabilność 
bez konieczności dodatkowej autokompensacji? 
Odpowiedź 407: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 408 : Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
ortopedyczny  z systemem awaryjnego odblokowania go od podłoża za pomocą specjalnego 
klucza? 
Odpowiedź 408: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 409: Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
ortopedyczny w którym podstawa osłonięta jest wysokiej jakości tworzywem odpornym na 
uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne stanowiącym dodatkową izolację oraz miejsce łączenia 
blatu z kolumną osłonięte jest specjalnym fartuchem dla zapewnienia ochrony elementów 
ruchomych? 
Odpowiedź 409: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 410: Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
ortopedyczny wyposażony w materace viscoelastyczne o grubości 75mm z tzw. Efektem pamięci 
kształtu w pokrowcu wykonanym w technologii gore-tex? 
Odpowiedź 410: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 411: Pak. 28 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu współpracy stołu operacyjnego 
ortopedycznego z systemami integracji Sali Operacyjnej? Jest to element podrażający całość 
oferty oraz nie funkcjonalny w przypadku stołu dlatego że pozycja stołu w większości przypadków 
ustawiana jest przed zabiegiem będąc przy stole za pomocą pilota  i ewentualna korekta podczas 
zabiegu wykonywana jest w ten sam sposób. 
Odpowiedź 411: Tak, Zamawiający rezygnuje z tego wymogu. 



 

 
 

 
Zamówienie dotyczy projektu pn. „Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szpitala powiatowego oraz doposażenie Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie”  
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,  

Oś priorytetowa – VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie – 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej,  

Poddziałanie - 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. 

 

St
ro

n
a 

 1
2 

 
Pytanie 412: Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
ortopedyczny wyposażony w przystawkę do operacji barku w której płyta plecowa składa się z 3 
elementów z możliwością odejmowania zewnętrznych elementów celem odsłonięcia pola 
operacyjnego? 
Odpowiedź 412: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 413: Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
chirurgiczny wyposażony w pilota z dużymi przyciskami  z nadrukowanymi piktogramami 
odpowiadającymi za konkretne ruchy bez dodatkowego podświetlenia? 
Odpowiedź 413: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 414: Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
chirurgiczny w którym pilot i panel wyposażone są w przyciski włączające i wyłączające cały 
system? 
Odpowiedź 414: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 415: Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
chirurgiczny w którym pilot i panel wyłączają się po 60 sekundach bezczynności? 
Odpowiedź 415: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 416: Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
chirurgiczny z regulacją wysokości blatu w zakresie 498 – 1000mm? 
Odpowiedź 416: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 417: Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
chirurgiczny w którym regulacja przechyłu wzdłużnego wynosi +/-26°? 
Odpowiedź 417: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 418: Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
chirurgiczny w którym regulacja przechyłu bocznego wynosi +/- 21°? 
Odpowiedź 418: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 419: Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
chirurgiczny w którym zagłówek posiada tylko regulację kątową w zakresie -90° / +45°? 
Odpowiedź 419: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 420: Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
chirurgiczny w którym przesuw wzdłużny blatu wynosi 320mm? 
Odpowiedź 420: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 421: Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
chirurgiczny w którym system blokowania odbywa się poprzez wysunięcie dwóch nóżek przy 
kołach skrętnych? 
Odpowiedź 421: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 422: Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
chirurgiczny w którym podstawa osłonięta jest wysokiej jakości tworzywem odpornym na 
uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne stanowiącym dodatkową izolację oraz miejsce łączenia 
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blatu z kolumną osłonięte jest specjalnym fartuchem dla zapewnienia ochrony elementów 
ruchomych? 
Odpowiedź 422: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 423:  Pak. 28 Czy Zamawiający dopuści do postepowania nowoczesny stół operacyjny 
chirurgiczny wyposażony w materace viscoelastyczne o grubości 75mm z tzw. Efektem pamięci 
kształtu w pokrowcu wykonanym w technologii gore-tex? 
Odpowiedź 423: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 424: Pak. 28 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu współpracy stołu operacyjnego 
chirurgicznego z systemami integracji Sali Operacyjnej? Jest to element podrażający całość oferty 
oraz nie funkcjonalny w przypadku stołu dlatego że pozycja stołu w większości przypadków 
ustawiana jest przed zabiegiem będąc przy stole za pomocą pilota  i ewentualna korekta podczas 
zabiegu wykonywana jest w ten sam sposób. 
Odpowiedź 424: Tak, Zamawiający rezygnuje z tego wymogu. 

 
Pytania i odpowiedzi odnośnie pakietu nr 29 
Pytanie 47: dot. Pakietu nr 29 – Zestaw Artroskopowy: 

Czy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuści Zestaw Artroskopowy o poniższych 

parametrach i uzna za równoważny? 

Monitor medyczny Full HD LED 32‘  

Monitor medyczny LCD Full HD LED 32’ 

przekątna ekranu 32” 

proporcje obrazu nie mniejsze niż 16:9 

rozdzielczość  co najmniej 1920 x 1080 px 

kąt widzenia (V i H) 178 st. 

jasność   400 cd/m2 

kontrast  1300:1 

funkcja PIP (obraz w obrazie) 

mocowanie standardowe: VESA 

wejścia Video:  1 x DVI, 1 x optyczne DVI, 1 x SDI/HD-SDI 3G, 1 x VGA, 1 x kompozyt, 1 x S-

Video 

wyjścia Video:   1 x DVI, 1 x SDI 

praca w trybie PAL i NTSC 

możliwość opcjonalnego zastosowania łączności bezprzewodowej ze sterownikiem kamery. 

Głowica kamery 4K  

głowica autoklawowalna 

przetwornik obrazu: 1 CMOS 

rozdzielczość 4K: 3840 x 2160 pikseli 

gamma kolorów 10-bit 

dwa programowalne przyciski na głowicy kamery z trybami długiego i krótkiego przyciśnięcia (z 

możliwością zaprogramowania min. 2 funkcji dla jednego przycisku¬), minimum pięć funkcji 

metoda skanowania: progresywna 

format obrazu: 16:9 

zoom cyfrowy: x 1,5 
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integracja kamery ze źródłem światła 

waga max. 580 g 

Konsola kamery 4K zintegrowana z tabletem sterującym, źródłem światła i medycznym 

rejestratorem obrazu – 1szt. 

Konsola kamery 4K, źródło światła i medyczny rejestrator obrazu, źródło światła w technologii 

LED 

Źródło światła: żywotność diody LED do 30000 godz., wydajność oświetlenia: min. 1600 

lumenów, temperatura barwowa: 5500-8500 K, współczynnik CRI: min. 65, modulowana 

synchronizowaną szerokością impulsu, nadstawka portu światłowodu współpracującego z innymi 

standardami: ACMI, Storz, Wolf, Olympus 

sterownik kamery z przyciskiem balansu bieli, zapisywaniem i robieniem zdjęć, możliwości 

przeglądania i wyboru do eksportu  poszczególnych filmów i zdjęć z poziomu nagrywarki 

wyjścia video:  

min. 2 x DVI, 2 x 3G-SDI 

wejścia video:  

min. 1 x DVI,  

min. 4 gniazda USB z tyłu konsoli 

min. 2 gniazda USB z przodu konsoli 

port USB dla tabletu, 2x USB 2.0 , 2x USB 3.0 do zapisu obrazu,  

min. 1 x złącze do internetu: izolowane 10/100 MB/sek,  

min. 1x złącze RS-232: izolowane,  

min. 1x wejście audio, min. 1x wyjście audio 

pojemność pamięci wew. dysku SSD min.  120 GB, przechwytywanie obrazu według 

standardowych formatów: JPG i BMP,  

funkcja "obraz w obrazie", przełączanie między obrazem z kamery i wejścia video, 

funkcja "zdalnego wejścia" umożliwiająca dodanie pacjenta z zewnętrznego komputera 

działającego w sieci,  

wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, rodzaju 

zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data urodzenia). 

Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur 

medycznych.  

6-stopniowa skala wzmocnienia obrazu 

możliwość eksportu zdjęć i plików video do różnych lokalizacji, adnotacje na obrazie w kółku lub 

za pomocą strzałki z tekstem, modyfikacja obrazu: jaskrawość, kontrast, nasycenie, tworzenie 

raportu z predefiniowanym tekstem, linkami, dokumentami i obrazami, możliwość przeglądania 

zapisanych pacjentów za pomocą dowolnego tabletu poprzez łącze internetowe. 

Graficzna informacja o procesie nagrywania wyświetlana na monitorze medycznym. 

Wyświetlanie wykonanego zdjęcia wraz z numerem porządkowym.    

Zgodność ze standardem obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM). 

Możliwość podłączenia drukarki do zastosowań medycznych poprzez port USB. 

Wyświetlanie parametrów urządzeń wieży na ekranie monitora 

Obsługa w języku polskim. 

Kompletna optyka artroskopowa HD z płaszczem wodnym i obturatorem w komplecie 1-szt 

Optyka artroskopowa HD 30*,  śr. 4,0 mm, dł. 152,5 mm,  
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kąt patrzenia 30 stopni, autoklawowalna, płaszcz artroskopowy szybko zatrzaskowy, 2 kranikowy 

wraz z obturatorem. 

Światłowód -1szt 

Światłowód, śr. 5,0 mm, dł. min. 270 cm, w przezroczystej osłonie, dającej możliwość oceny 

stanu uszkodzeń włókien światłowodowych 

Konsola shavera- 1szt 

Wielofunkcyjna konsola napędu chirurgicznego, obsługa dwóch urządzeń jednocześnie, 

automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej, sterowanie jednym i dwoma pedałami, 3 tryby 

pracy oscylacyjnej: standardowy, efektywny, agresywny, shaver : obroty prawo/lewo, max. 8000 

obr./min.; oscylacja max. 3000 obr./min., wiertarka: obroty prawo/lewo, max. 1400 obr./min, piła 

oscylacyjna: max. 18000 cykli/min., dotykowy ekran sterujący napędem. W komplecie sterownik 

nożny do shavera. 

Rękojeść shavera – 2szt 

Rękojeść autoklawowalna, sterowanie przełącznikiem nożnym bądź w rękojeści z zintegrowanym 

przewodem, metalowe przyciski sterujące w rękojeści shavera, zatrzaskowe mocowanie ostrza, 

obroty prawo/lewo: 8000 obr./min, oscylacja: 3000 rpm współpraca uchwytu z ostrzami 2,0 mm – 

5,85 mm. Możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy w trybie oscylacji  w zakresie 

ustawień : praca w trybie standard; praca w trybie efektywnym; praca w trybie agresywnym. 

Możliwość sterowania parametrami ustawień shavera (obroty prawo/lewo, oscylacja) z przycisków  

w rękojeści. 

Regulacja ssania od 0 do 100%. Współpraca z gamą ostrzy jednorazowymi w tym z ostrzem 

wiercącym śr. 1,5 mm  do leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej metodą mikrozłamań. Do 

wyboru przez zamawiającego z katalogu oferenta 140 sztuk ostrzy.  

Pompa artroskopowa dwurolkowa – 1szt 

pompa artroskopowa dwurolkowa, 

dotykowy ekran do wprowadzania parametrów pracy urządzenia, 

predefiniowane ustawienia dla artroskopii kolana, stawu ramiennego, biodra i małych stawów 

(możliwość indywidualnej zmiany/zaprogramowania ustawień predefiniowanych) 

automatyczna kontrola i samoregulacja ciśnienia wewnątrzstawowego, 

funkcja ciągłej, niepulsacyjnej kontroli ciśnienia i płukania,  

funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia, możliwość indywidualnego 

zaprogramowania funkcji typu „rinse” i funkcji typu „lavage”, 

możliwość regulacji odsysania oddzielnie dla shavera i kaniuli, 

możliwość stosowania całodobowych drenów głównych z drenami pacjenta oraz drenów 

jednorazowych, 

współpraca  w systemie zintergowanej Sali operacyjnej, 

Wózek artroskopowy z ramieniem monitora i osłoną kabli 

Wózek artroskopowy z osłoną kabli, wózek jezdny z możliwością blokady ruchu, dostosowany do 

szerokości i ilości sprzętu, z panelem zasilającym wraz z głównym wyłącznikiem prądu, min. 5 

półek  w tym min. 1 półka wysuwana, obciążenie półki min. 20 kg,  wyposażony w szufladę, 

uchwyt do mocowania soli fizjologicznej, uchwyt na kamerę, wbudowany system przepięciowy. 

Wyżej wymienione parametry wieży artroskopowej i akcesoriów spełniają najwyższe standardy 

urządzeń i narzędzi aktualnie dostępnych na rynku. 

Odpowiedź 47: Pytanie anulowane. 
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Pytanie 48: dot. Pakietu nr 29 – Zestaw Artroskopowy: 

Czy Zamawiający w związku z koniecznością archiwizowania zabiegów medycznych wymaga 

dostarczenia wraz z oferowanym zestawem artroskopowym archiwizacji medycznej sterowanej z 

głowicy kamery, z wbudowanym twardym dyskiem i możliwością archiwizacji w rozdzielczości 

wymaganej kamery Full HD, oraz wysłania bezpośrednio poprzez sieć zarchiwizowanych zdjęć i 

filmów na serwer szpitalny? 

Odpowiedź 48: Pytanie anulowane. 
 

Pytanie 49: dot. Pakietu nr 29 – Zestaw Artroskopowy: 

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany zestaw artroskopowy był wyposażony w monitor o 

wielkości min. 31 cali? W dzisiejszej artroskopii monitory powyżej 30 cali są standardem 

zwiększający komfort chirurga i bezpieczeństwo przeprowadzanego zabiegu. 

Odpowiedź 49: Pytanie anulowane. 
 

Pytanie 50: dot. Pakietu nr 29 – Zestaw Artroskopowy: 

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy artroskopowej jednorolkowej zawierającej 

zestaw 36 drenów dobowych , 48 drenów pacjenta i 36 drenów jednorazowych w torze napływu 

Odpowiedź 50: Pytanie anulowane. 
 

Pytanie 51: dot. Pakietu nr 29 – Zestaw Artroskopowy: 

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany zestaw artroskopowy posiadał kamerę, głowicę 

kamery, oraz monitor pracujące w rozdzielczości 4K UHD? Standard 4K w artroskopii stał się 

standardem a biorąc pod uwagę iż tego typu sprzęt użytkuje się przez kilkanaście lat, warto mieć 

generacyjnie sprzęt jak najnowszy. 

Odpowiedź 51: Pytanie anulowane. 
 

Pytanie 52: dot. Pakietu nr 29 – Zestaw Artroskopowy: 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z optyką kasety do sterylizacji oferowanej optyki? 

Odpowiedź 52: Pytanie anulowane. 
 

Pytanie 92: dot. Pakietu nr 29: 

1) dotyczy punkt 20: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kamery endoskopowej o 4 krotnie wyższej rozdzielczości 

4K UHD z wbudowaną archiwizacją medyczną z twardym dyskiem i możliwością nagrywania na 

dysk USB, sterowaną z poziomu tabletu z menu w języku polskim. Zoom cyfrowy bez zoomu 

optycznego i rotacji obrazu posiadającego posiadająca wyjścia video: 2xDVI, 2x 3G-SDI gniazdo 

nowszej generacji Ethernet zamiast gniazda BNC.? 

Odpowiedź 92: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 93: dot. Pakietu nr 29: 

2) dotyczy punkt 21: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania źródło światła LED spełniające wszystkie wymogi 

zamawiającego a wyposażone w gniazdo nowszej generacji Ethernet zamiast gniazda BNC? 

Odpowiedź 93: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
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Pytanie 94: dot. Pakietu nr 29: 

3) dotyczy punkt 22: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora 32 cale Full HD spełniającego wszystkie opisane 

parametry zamawiającego poza nie stosowaną w artroskopii funkcją orientacji pionowej obrazu 

Odpowiedź 94: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i stawia wymagania: wielkość 
monitora min. 31", monitor min. Full HD min. 31”. 
 

Pytanie 95: dot. Pakietu nr 29: 

4) dotyczy punkt 24: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie optyki o długości roboczej 152,5mm? 

Odpowiedź 95: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 96: dot. Pakietu nr 29: 

5) dotyczy punkt 26: 

Czy Zamawiający dopuści światłowód o długości 274cm? 

Odpowiedź 96: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 97: dot. Pakietu nr 29: 

6) dotyczy punkt 27: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pompy i konsoli do shavera jako osobne urządzenia 

spełniające wszystkie wymogi zamawiającego i w pełni z sobą współpracujące? 

Odpowiedź 97: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 98: dot. Pakietu nr 29: 

7) dotyczy punkt 29: 

Czy Zamawiający dopuści sterownik nożny wodoodporny. Funkcje sterownika: obroty przód, 

obroty tył, oscylacja, zwiększenie i zmniejszenie obrotów shavera, bez funkcji: zwiększenie 

przepływu bez zmiany ciśnienia, funkcja zatrzymania krwawienia? 

Odpowiedź 98: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 99: dot. Pakietu nr 29: 

8) opis przedmiotu zamówienia: 

Czy Zamawiający w związku z koniecznością archiwizowania zabiegów medycznych wymaga 

dostarczenia wraz z oferowanym zestawem artroskopowym archiwizacji medycznej sterowanej z 

głowicy kamery, z wbudowanym twardym dyskiem i możliwością archiwizacji w rozdzielczości 

wymaganej kamery Full HD, oraz wysłania bezpośrednio poprzez sieć zarchiwizowanych zdjęć i 

filmów na serwer szpitalny? 

Odpowiedź 99: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z oferowanym zestawem 
artroskopowym archiwizacji medycznej sterowanej z głowicy kamery, z wbudowanym twardym 
dyskiem i możliwością archiwizacji, oraz wysłania bezpośrednio poprzez sieć zarchiwizowanych 
zdjęć i filmów na serwer szpitalny - z zastrzeżeniem wymagań, aby oferowany zestaw 
artroskopowy posiadał tor wizyjny o następujących parametrach:  kamera 4K UHD, głowica 
kamery 4k UHD, monitor min. min. 31” i min. Full HD. 
 

Pytanie 100: dot. Pakietu nr 29: 

9) opis przedmiotu zamówienia: 
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Czy Zamawiający wymaga aby oferowany zestaw artroskopowy był wyposażony w monitor o 

wielkości min. 31 cali? W dzisiejszej artroskopii monitory powyżej 30 cali są standardem 

zwiększający komfort chirurga i bezpieczeństwo przeprowadzanego zabiegu. 

Odpowiedź 100: Zamawiający wymaga monitora wielkości min. 31”. 
 

Pytanie 101: dot. Pakietu nr 29: 

10) opis przedmiotu zamówienia: 

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany zestaw artroskopowy posiadał kamerę, głowicę 

kamery, oraz monitor pracujące w rozdzielczości 4K UHD? Standard 4K w artroskopii stał się 

standardem a biorąc pod uwagę iż tego typu sprzęt użytkuje się przez kilkanaście lat, warto mieć 

generacyjnie sprzęt jak najnowszy.  

Odpowiedź 101: Zamawiający wymaga aby zaoferowany zestaw artroskopowy posiadał tor 
wizyjny o następujących parametrach:  kamera 4K UHD, głowica kamery 4k UHD, monitor min. 
31” i min. Full HD. 
 

Pytanie 102:  dot. Pakietu nr 29: 

11) opis przedmiotu zamówienia: 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z optyką kasety do sterylizacji oferowanej optyki? 

Odpowiedź 102: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z optyką kasety do sterylizacji 
oferowanej optyki.  
 

Pytanie 238:  Pakiet 29 Artroskop z torem wizyjnym (wieża artroskopowa z pompą 

płuczącą i shaverem) – 1 szt 

Pkt nr 11 i 27 Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt 

równoważny do opisanego w pkt 11 i 27 

Zestaw: Pompa oraz Konsola shavera, dwa urządzenia mogące pracować niezależnie. 

Konsola Shavera : sterująca do napędów ortopedycznych 

Możliwość rozbudowy o przewodową wiertarkę/piłę ortopedyczną dla małych stawów Konsola z 

możliwością podłączenia shavera artroskopowego. 

Sterowanie funkcjami konsoli Shavera za pomocą ekranu dotykowego. 

Możliwość podłączenia pedała nożnego do sterowania funkcjami Shavera. 

Regulowana częstotliwość oscylacji (max. 2Hz) jak i prędkości obrotu ostrza podczas oscylacji. 

Płynna możliwość zmiany momentu obrotowego w zakresie od 0-100%. 

4 wartości częstotliwości oscylacji do wyboru ze skokiem co 0,5Hz 

Możliwość zmiany pozycji frezu od 0 do 300 stopni podczas zabiegu. 

Prędkość obrotowa dla frezów max. 16 000 obr. /min 

Współpraca z frezami wielokrotnego użytku (bez ograniczeń ilości/czasu użyć) oraz współpraca z 

frezami jednorazowego użytku. 

Pompa artroskopowa: 

Pompa wyposażona czytnik RFID identyfikujący podłączane dreny. 

Możliwość podłączenia pedału nożnego umożliwiającego włączanie/wyłączanie funkcji „wash” 

(płukanie stawu) 

Możliwość podłączenia przewodowego pilota  

Funkcja detekcji podłączenia drenu do pompy. 

Pompa wyposażona w duży kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 
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Możliwości ustawienia ciśnienia płynu infuzyjnego w zakresie 15-200 mmHg. 

Możliwości ustawienia przepływu płynu infuzyjnego w zakresie 0.1-2.0 l/min. 

Wyświetlacz pozwalający na wyświetlanie aktualnego ciśnienia i aktualnego przepływu. 

Pompa posiadająca funkcję wykrywania narzędzi (po podłączeniu drenu do płaszcza 

artroskopowego pompa dobiera optymalny przepływ i ciśnienie dla podłączonego instrumentu) 

Pompa Jednorolkowa z funkcją ssania 

Pompa posiadająca możliwość wykorzystania następującego typu drenów: 

Dreny Wielorazowe – automatyczna identyfikacja RFID (20 cykli autoklawowania) 

Dreny Jednorazowe – automatyczna identyfikacja RFID 

Dreny dobowe – automatyczna identyfikacja RFID 

Odpowiedź 238: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 239:  Pakiet 29 Artroskop z torem wizyjnym (wieża artroskopowa z pompą 

płuczącą i shaverem) – 1 szt   

Pkt nr 13 Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny 

do opisanego w pkt 13 

Sterownik nożny do obsługi Shervera oraz sterownik nożny do obsługi pompy.  

Wykonawca jako produkt równoważny chce zaoferować dwa niezależne urządzenia spełniające tą 

samą funkcjonalność. 

Odpowiedź 239: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 240: Pakiet 29 Artroskop z torem wizyjnym (wieża artroskopowa z pompą 

płuczącą i shaverem) – 1 szt   

Pkt nr 20 Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny 

do opisanego w pkt 20 

Kontroler mulidyscyplinarny posiadający oprogramowanie ułatwiające pracę różnym 

specjalnościom. Dedykowane oprogramowanie do zabiegów między innymi  Artroskopowych. 

Dostosowanie obrazowania do rodzaju zabiegu po przez bezkolizyjne przejście w różne tryby np. 

Histeroskopia, Resekcja, Cystoskopia, Laparoskopia. 

Rozdzielczość Full HD 1920x1080. Nagrywanie Full HD na USB, klawiatura komputerowa do 

obsługi i wprowadzania danych pacjenta. Kamera posiadająca Zoom cyfrowy i optyczny, funkcję 

zamrażania obrazu i rotacji obrazu. Kontroler wyposażone w filtry kolorystyczne oraz filtry 

kontrastujące mające na celu zwiększenie różnic pomiędzy zdrowymi tkankami i zmianami 

chorobowymi. 

Automatyczny balans Bieli dostępny z trzech poziomów. Sterowanie funkcjami kamery z poziomu 

głowicy kamery (programowalne przyciski) lub/i ekranu dotykowego kontrolera lub/i klawiatury 

medycznej lub/i dedykowanego pilota. 

Wyjścia cyfrowe HDMI – 2 szt (stanowiące obecnie najwyższy standard), 2 x 3G-SDI, wyjście  

analogowe oraz wyjście do konfiguracji i nawiązania współpracy ze źródłem światła w celu 

nawiązania funkcji dialog. 

W miejsce opisu parametrów kontrolera kamery? 

Odpowiedź 240: Zamawiający dopuszcza częściowo proponowane  rozwiązanie z zastrzeżeniem 
wymagań, aby oferowany zestaw artroskopowy posiadał tor wizyjny o następujących 
parametrach:  kamera 4K UHD, głowica kamery 4k UHD, monitor min. 31” i min. Full HD. 
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Pytanie 241: Pakiet 29 Artroskop z torem wizyjnym (wieża artroskopowa z pompą 

płuczącą i shaverem) – 1 szt   

Pkt 21 Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny do 

opisanego w pkt 21 

Emiter światła LED, wyposażony w funkcję DIALOG – współpracy z oferowaną kamerą medyczną. 

Funkcja dostosowuje natężenie światła w zależności od napotkanych warunków. Naturalna barwa 

światła – 6500 K. Wyjście do nawiązania współpracy pomiędzy kontrolerem kamery i emiterem 

światła. 

Emiter światła spełnia te same funkcje i może być zastosowany z tymi samymi narzędziami, 

urządzeniami jest więc w pełni równoważnym produktem do opisanego w SIWZ. 

Odpowiedź 241: Zamawiający dopuszcza częściowo proponowane  rozwiązanie z zastrzeżeniem 
wymagań , aby oferowany zestaw artroskopowy posiadał tor wizyjny o następujących 
parametrach:  kamera 4K UHD, głowica kamery 4k UHD, monitor min. 31” i min. Full HD. 
 

Pytanie 242: Pakiet 29 Artroskop z torem wizyjnym (wieża artroskopowa z pompą 

płuczącą i shaverem) – 1 szt   

Pkt 22 Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny do 

opisanego w pkt 22 

Monitor medyczny o czasie reakcji plamki 6 sek. Pozostałe parametry bez zmian. 

Produkt spełnia te same funkcje i może być zastosowany z tymi samymi narzędziami, jest więc w 

pełni równoważnym produktem do opisanego w SIWZ 

Odpowiedź 242: Zamawiający dopuszcza częściowo proponowane  rozwiązanie z zastrzeżeniem 
wymagań , aby oferowany zestaw artroskopowy posiadał tor wizyjny o następujących 
parametrach:  kamera 4K UHD, głowica kamery 4k UHD, monitor min. 31” i min. Full HD. 
 

Pytanie 243: Pakiet 29 Artroskop z torem wizyjnym (wieża artroskopowa z pompą 

płuczącą i shaverem) – 1 szt   

Pkt 24 Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny do 

opisanego w pkt 24 Optyka artroskopowa 30⁰/średnica 4mm, autoklawowalna, długość części 

roboczej 185 mm ? 

Odpowiedź 243: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 244:  Pakiet 29 Artroskop z torem wizyjnym (wieża artroskopowa z pompą 

płuczącą i shaverem) – 1 szt   

 Pkt 28 Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny do 

opisanego w pkt 28 

RĄCZKA SHAVER’A Z PRZYCISKAMI STERUJĄCYMI (kompatybilna z oferowaną konsolą) wykonana 

z tytanu. 

Rączka z trwale przymocowany kablem zasilającym. Oba elementy autoklawowalna. 

Możliwość włączenia i wyłączenia ssania z poziomu rączki w zakresie od 0-100%. 

Możliwość zwiększenia/zmniejszenia prędkości obrotowej z poziomu rączki. 

Możliwość włączenia ruchu obrotowego (w lewo lub w prawo) jak również ruchu oscylacyjnego z 

poziomu rączki. 

Możliwość ustawienia pozycji startowej/końcowej ostrza frezu z poziomu rączki. 

Możliwość zmiany pozycji okienka cięcia frezu 



 

 
 

 
Zamówienie dotyczy projektu pn. „Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szpitala powiatowego oraz doposażenie Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie”  
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,  

Oś priorytetowa – VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie – 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej,  

Poddziałanie - 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. 

 

St
ro

n
a 

 2
1 

3 przyciski sterujące spełniające 6 funkcji (oscylacja, obroty w lewo, obroty w prawy, zwiększanie 

prędkości w lewo, zwiększanie prędkości w prawo, ustawienia okna frezu) 

Odpowiedź 244: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 245: Pakiet 29 Artroskop z torem wizyjnym (wieża artroskopowa z pompą 

płuczącą i shaverem) – 1 szt   

Pkt 29 Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny do 

opisanego w pkt 29 

Sterowniki nożne dedykowane do konsola Shaver oraz Pompa artroskopowa, spełniające te same 

funkcje? 

Odpowiedź 245: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 308: 1. Czy w pakiecie 29 w punkcie 11 Zamawiający dopuści konsolę uniwersalną do 

obsługi shavera i osobno kompaktową pompę jednorolkową? 

Odpowiedź 308: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 309: 2. Czy w pakiecie 29 w punkcie 13 Zamawiający dopuści  trzy-przyciskowy 

sterownik nożny do obsługi shavera oraz osobno autoklawowalny pilot do obsługi pompy? 

Odpowiedź 309: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 310: 3. Czy w pakiecie 29 w punkcie 14 oraz równoważnie w punkcie 30 Zamawiający 

dopuści wielorazowe ostrza do shavera w średnicach 3,5-5,5mm, do wyboru z katalogu, 5szt.? 

Odpowiedź 310: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 311: 4. Czy w pakiecie 29 w punkcie 15 oraz równoważnie w punkcie 31 Zamawiający 

dopuści wielorazowe ostrza do shavera w średnicach 3,5-5,5mm, do wyboru z katalogu, 5szt.? 

Odpowiedź 311: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 312: 5. Czy w pakiecie 29 w punkcie 16 oraz równoważnie w punkcie 32 Zamawiający 

dopuści wielorazowe frezy do shavera w średnicach 3,5-5,5mm, do wyboru z katalogu, 5szt.? 

Odpowiedź 312: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 313: 6. Czy w pakiecie 29 w punktach 17-19 oraz równoważnie w punktach 33-35 

Zamawiający dopuści w sumie 50 szt. jednorazowych kompletów drenów złożonych z: drenu 

doprowadzającego, kasety, drenu do płaszcza i drenu odprowadzającego do shavera? 

Odpowiedź 313: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 314:  7. Czy w pakiecie 29 w punkcie 20 Zamawiający dopuści kamerę fullHD 

1920x1080 o następujących parametrach: cyfrowy zoom do 2:1 regulowany przyciskiem z 

głowicy, możliwość doprecyzowania ostrości bezpośrednio z głowicy kamery, doprecyzowanie 

parametrów obrazu jak wielkość ziarna, ostrość, nasycenie, zawartość czerwieni, wzmocnieie 

amplitudy sygnału dla kilku użytkowników indywidualnie; sterylizowalna głowica szybko 

odprowadzająca ciepło, dwa programowalne przyciski umożliwiające zaprogramowanie 4 funkcji ( 

min. nagrywanie, robienie zdjęć, natężenie światła, zoom), 2 wyjscia DVI, 2 wyjścia HD-SDI, 1 

wyjście S-video, 1 wyjście BNC? 
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Odpowiedź 314: Zamawiający dopuszcza częściowo proponowane  rozwiązanie z zastrzeżeniem 
wymagań , aby oferowany zestaw artroskopowy posiadał tor wizyjny o następujących 
parametrach:  kamera 4K UHD, głowica kamery 4k UHD, monitor min. 31” i min. Full HD. 
 

Pytanie 315: 8. Czy w pakiecie 29 w punkcie 21 Zamawiający dopuści źródło światła LED o 

barwie 5500–7500°K, integrowalne ze sterownikiem kamery przez uniwersalny port RS232? 

Odpowiedź 315: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 316: 9. Czy w pakiecie 29 w punkcie 22 Zamawiający dopuści monitor ze stałą właściwą 

orientacją obrazu, o kącie widzenia 89° / 89° / 89° / 89° i czasie reakcji 22 ms (szary do 

szarego)? 

Odpowiedź 316: Zamawiający dopuszcza częściowo proponowane  rozwiązanie z zastrzeżeniem 
wymagań , aby oferowany zestaw artroskopowy posiadał tor wizyjny o następujących 
parametrach:  kamera 4K UHD, głowica kamery 4k UHD, monitor min. 31” i min. Full HD. 
 

Pytanie 317:  10. Czy w pakiecie 29 w punkcie 23 Zamawiający dopuści wózek ze stałą półką na 

klawiaturę? 

Odpowiedź 317: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 318:  11. Czy w pakiecie 29 w punkcie 24 Zamawiający dopuści optykę o długości części 

roboczej 170mm? 

Odpowiedź 318: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 319: 12. Czy w pakiecie 29 w punkcie 27 Zamawiający dopuści konsolę uniwersalną do 

obsługi shavera z dodatkową wbudowaną pompą do irygacji pola i osobno kompaktową pompę 

jednorolkow wyposażoną w pojedynczy silnik kontrolujący pracę rolki odpowiedzialnej za 

przepływ, ciśnienie w zakresie 30 - 150 mmHg, obsługa przy pomocy autoklawowalnego pilota 

dająca min. możliwość sterowania przepływem i ciśnieniem? 

Odpowiedź 319: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 320: 13. Czy w pakiecie 29 w punkcie 27 Zamawiający dopuści rękojeść shavera 

zbudowaną z materiałów umożliwiających standardową sterylizację w autoklawie, prędkość w 

zakresie max. do 12000 rpm, zwiększana z rękojeści, z włącznika nożnego lub z konsoli 

optymalnie do rodzaju ostrza, sterowanie odsysaniem shavera w zakresie 0-100% płynnie z 

rękojeści za pomocą dźwigni ? 

Odpowiedź 320: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 321: 14. Czy w pakiecie 29 w punkcie 27 Zamawiający dopuści sterownik nożny 

odpowiedzialny za sterowanie shaverem i włącznik ręczny sterujący pracą pompy? Wysoka 

czułość czujnika pompy na zmiany ciśnienia w stawie zapewnia zintegrowaną pracę z shaverem w 

trakcie zabiegu artroskopowego. 

Odpowiedź 321: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 334: dotyczy  Pakietu nr 29 

Czy zamawiający w pakiecie nr 29 dopuści: 

Sterownik 3in1 - zintegrowane w jednej obudowie: kamera HD, źródło światła LED, archiwizacja 
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- ekran dotykowy 7" 

- tablet sterujący 10" 

- 802.11n Wi-Fi 

Kamera: 

- sygnał cyfrowy full HD 

- wyjścia sygnałowe: 3G-SDI i DVI 

- programy procedur operacyjnych 

Źródło światła: 

- LED 

- temperatura barwowa nominalna 5700K 

- balans bieli dostępny w zakresie od 3000 do 7500K 

- żywotność 30 000h 

- 4 wejścia ACMI, Storz, Wolf,Olympus 

Archiwizacja: 

- 6x złącze USB 

- wbudowany HDD 256GB 

Monitor medyczny 27" 

- full HD 

- rozdzielczość 1920x1080 pixeli 

- jasność 350 cd/m2 

- zamknięta aluminiowa obudowa 

- kąt widzenia horyz/vertyk 178/178 stopni 

Głowica kamery HD 

- 3x CMOS HD 1920x1080 

- 4  programowalne przyciski 

- autoklawowalna głowica 

Pompa artroskopowa dwurolkowa 

- ciśnienie 10 – 120 LH2O 

- nastawy ciśnienia i przepływu niezależne 

- kontroler nożny zintegrowany dla shavera i pompy lub operator nożny tylko dla sterowania 

pompą, 

- rozpoznanie automatyczne trybu pracy podłączonego shavera 

Optyka full HD 4mm 30 stopni autoklawowalna długość 185 mm 

Wózek aparaturowy artroskopowy  

- 5 regulowanych półek 

- szuflada na klawiaturę 

- szuflada na akcesoria 

- wysięgnik do monitora 27" 

- izolacyjny transformator medyczny  2kW 

- wbudowana listwa rozgałęźnikowa z filtrem 

- system wyrównania potencjałów 

Płaszcz artroskopowy 5,8mm, obrotowy, przepływowy, mocowanie zatrzaskowe, dwukranikowy, 

Obturator do płaszcza artroskopowego 5,8 mm 

Światłowód średnica 3,5mm, długość 2,3m 
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Sterownik shavera 

- dwa gniazda podłączenia napędów 

- wyświetlacz prędkości 

- 3 pamięci użytkownika 

- obroty max 8000 

Rękojeść shavera ze stopów lekkich, sterowanie ręczne odsysaniem. 

4 przyciskowy przełącznik nożny pompy artroskopowej, 

Ostrze do shavera jednorazowe 4,2 mm sterylne, 

Ostrze do shavera jednorazowe 5,5 mm sterylne, 

Frez do shavera 5,5 mm sterylny. 

Dren dzienny do pompy artroskopowej, jednorazowy, sterylny opakowanie 30 szt. 

Zestaw drenu pacjenta dopływowego, jednorazowy, sterylny, opakowanie 30 szt. 

Zestaw drenów pacjenta in/out, jednorazowy, sterylny opakowanie 30 szt. 

Odpowiedź 334: Zamawiający dopuszcza częściowo proponowane  rozwiązanie z zastrzeżeniem 
wymagań, aby oferowany zestaw artroskopowy posiadał tor wizyjny o następujących 
parametrach:  kamera 4K UHD, głowica kamery 4k UHD, monitor min. 31” i min. Full HD. 
 

Pytanie 335: dotyczy  Pakietu nr 29 

Czy zamawiający obliguje, aby w pakiecie 29 głowica oferowana była autoklawowalna celem 

możliwości np. zmiany optyk w trakcie zabiegu z 30 stopni na 70 stopni? 

Czy zamawiający wymaga ażeby operator nożny dla pompy zawierał przyciski do kontroli shavera? 

Odpowiedź 335: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 433: Pakiet 29 Pytanie nr 1 Dot. pkt. 6. 

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, monitor medyczny LCD                      o 

rozdzielczości Full HD, i przekątnej ekranu 26” ? 

Odpowiedź 433: Zamawiający dopuszcza częściowo proponowane  rozwiązanie z zastrzeżeniem 
wymagań , aby oferowany zestaw artroskopowy posiadał tor wizyjny o następujących 
parametrach:  kamera 4K UHD, głowica kamery 4k UHD, monitor min. 31” i min. Full HD. 
 

Pytanie 434: Pakiet 29 Pytanie nr 2 Dot. pkt. 11. 

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, konsolę (shavera, napędów 

ortopedycznych, oraz przełącznika nożnego), oraz drugą konsolę pompy artroskopowej 

(dwurolkowej, z możliwością pracy tylko w torze napływu)? 

Odpowiedź 434: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 435: Pakiet 29 Pytanie nr 3 Dot. pkt. 20, 21. 

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną kamerę Full HD o następujących parametrach: 

- głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki 1/3’’ wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS 

- wodoszczelna głowica kamery wyposażona w 4 programowalne przyciski 

- klasa wodoszczelności głowicy kamery IPX7 

- możliwość przypisania 2 funkcji każdemu przyciskowi (długie przyciśnięcie, krótkie przyciśnięcie), 

obsługa łącznie do 10 funkcji. 

- kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, 

zoomu i balansu bieli) 
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- migawka automatyczna: 1/60 (1/50)–1/50 000 sekundy 

- rozdzielczość kamery 1920x1080, progresywny skan obrazu. 

- praca konsoli kamery w trzech trybach wysokiej rozdzielczości – 1920x1080p, 1280x1024p, 

1280x720p umożliwiająca podłączenie odbiorników sygnału pracujących w innych 

rozdzielczościach niż kamera. 

- system skanujący : w poziomie 64kHz(60kHz), w pionie: 60,02kHz(50kHz) 

- możliwość płynnej regulacji nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego i niebieskiego 

(funkcje R-Gain, R-Hue, B-Gain, B-Hue) 

- elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa 

wbudowane programy specjalistyczne: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, wziernik giętki, 

wziernikowanie macicy, laparoskopia, laser, mikroskop, standard 

- konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe DVI (rozdzielczość 1920x1080p), oraz jedno 

analogowe S-Video 

- menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. 

- zoom cyfrowy 1,8x 

- przyciski  sterujące na głowicy kamery – 4,  

- możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery 

- możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej 

- współpraca urządzenia z głowicami wysokiej rozdzielczości typu Inline do operacji 

jednoportowych? 

Odpowiedź 435: Zamawiający dopuszcza częściowo proponowane  rozwiązanie z zastrzeżeniem 
wymagań , aby oferowany zestaw artroskopowy posiadał tor wizyjny o następujących 
parametrach:  kamera 4K UHD, głowica kamery 4k UHD, monitor min. 31” i min. Full HD. 
 

Pytanie 436: Pakiet 29 Pytanie nr 4 Dot. pkt. 22. 

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny monitor o następujących parametrach: 

- rozdzielczość obrazu 1920x1080 

- matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza LCD: IPS-Alpha  

- przekątna ekranu  26”, ekran panoramiczny 

- rozmiar plamki: 0,300 (poziom) × 0,300 (pion) mm  

- jasność: 500 cd/m2  

- kontrast: 1400:1  

- maksymalna częstotliwość zegara pikselowego: 165 MHz  

- dwustronna powłoka antyrefleksyjna  

- twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H   

- wyświetlana ilość kolorów – min. 10 bitów (głębia koloru: 10 bitów (>1 miliarda kolorów) ) 

- możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski 

- regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video 

- wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie 

- możliwość zablokowania przycisków 

- synchronizacja: 2,5–5,0 Vpp, Oddzielny sygnał synchronizacji poziomej i pionowej 

- wyświetlanie bieżącego formatu sygnału wejściowego  

- wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie  
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- możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas 

uruchamiania monitora  

- regulacja położenia, tła i czasu wyświetlania menu ekranowego  

- możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) 

- prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa)  9 

specjalności 

- wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP  

(obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu  - 4 efekty. 

Wejścia.: DVI, VGA, 3G/HD/SD-SDI, C-Video/SOG, S-Video, Component/RGBs (Y/G,  Pb/B, Pr/R, 

HS, VS)? 

Odpowiedź 436: Zamawiający dopuszcza częściowo proponowane  rozwiązanie z zastrzeżeniem 
wymagań , aby oferowany zestaw artroskopowy posiadał tor wizyjny o następujących 
parametrach:  kamera 4K UHD, głowica kamery 4k UHD, monitor min. 31” i min. Full HD. 
 
 

Pytanie 437: Pakiet 29 Pytanie nr 5 Dot. pkt. 23. 

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, wózek aparaturowy z atestem 

medycznym o następujących parametrach: 

- 4 koła jezdne 

- 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki 45 cm 

- listwa zasilająca z  10 gniazdami 

- uchwyt do światłowodu 

- uchwyt na głowicę kamery 

- możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka 

- wieszak na worki z płynem do irygacji 

- możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka 

- możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania 

dodatkowych przedłużaczy 

- ramię wózka umieszczone centralnie, sprężyste 300/350 mm 

- możliwość ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach 

- transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka? 

Odpowiedź 437: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 438: Pakiet 29 Pytanie nr 6 Dot. pkt. 24. 

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, optyka artroskopowa 30⁰/średnica 4mm, 

autoklawowalna, długość części roboczej 140mm? 

Odpowiedź 438: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 439: Pakiet 29 Pytanie nr 7 Dot. pkt. 27. 

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, oddzielne konsole shavera, oraz pompy 

artroskopowej. Współpraca tych dwóch urządzeń (również innych - takich jak monitor, kamera, 

źródło światła, napędy ortopedyczne i rękojeści shavera) jest możliwa dzięki specjalnej konsoli 

SDC3 - służącej do rejestracji, archiwizacji, oraz koordynacji wszystkich urządzeń wchodzących w 

skład zestawu artroskopowego? 

Odpowiedź 439: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
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Pytanie 440: Pakiet 29 Pytanie nr 8 Dot. pkt. 28. 

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, shaver o następujących parametrach 

technicznych: 

- zakres obrotów do 12000 obr/min 

- oscylacje do 3000 cykli/min 

- programowalne przyciski sterujące na uchwycie  

- mocowanie ostrzy w systemie zatrzaskowym 

- zakres regulacji siły ssania 0-100% 

- obrotowy króciec kanału ssania 

- napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania 

- wyposażony w silnik bezszczotkowy 

- urządzenie wodoodporne, zabezpieczenie wtyku elektrycznego dedykowanym zamknięciem 

- możliwość sterylizacji w autoklawie? 

Odpowiedź 440: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytanie 441: Pakiet 29 Pytanie nr 9 Dot. pkt. 29. 

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, sterownik nożny wodoodporny o 

następujących funkcjonalnościach: 

- obroty przód 

- obroty tył 

- oscylacja 

- zwiększanie i zmniejszanie obrotów ostrza (frezu ) shavera? 

Odpowiedź 441: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 
Pytania i odpowiedzi odnośnie pakietu nr 33. 
Pytanie 453: Pak. 33 

Pak. 33 Poz. 1 i 2 Aparat do znieczulenia – 1szt. Pkt 5 Czy Zamawiający dopuści ekran 
zamontowany na specjalnym wysięgniku umożliwiającym ustawienie ekranu ułatwiając tym 
samym podgląd monitorowanych parametrów? Rozwiązanie to jest bardziej nowoczesne i 
praktyczne 
Odpowiedź 453: Pak. 33 Zapis SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie 454: Pak. 33 

Pak. 33 Poz. 1 i 2 Aparat do znieczulenia – 1szt. Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści aparat do 
znieczulania z trybem wentylacji objętościowym VC, ciśnieniowym PCV, SIMV, PSVPro i ręcznym? 
Odpowiedź 454: Pak. 33 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 455: Pak. 33 

Pak. 33 Kardiomonitor do poz. 1 pkt 2 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor 
wyświetlający 6 krzywych dynamicznych na ekranie, co w zupełności wystarczy do wyświetlania 
wymaganych przez Zamawiającego parametrów, (EKG, krzywa oddechowa, krzywa 
pletyzmograficzna, CO2)? Wyświetlanie 10 krzywych na ekranie o przekątnej 12” będzie miało 
negatywny wpływ na czytelność wyświetlanych danych, a taki wymóg niepotrzebnie ogranicza 
uczciwą konkurencję, nie dając Zamawiającemu żadnej korzyści klinicznej. 
Odpowiedź 455: Pak. 33 Zapis SIWZ bez zmian. 
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Pytanie 456: Pak. 33 

Pak. 33 Kardiomonitor do poz. 1 pkt 6 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji 
archiwizacji pełnych przebiegów krzywych dynamicznych? Taka funkcjonalność jest domeną 
stanowisk centralnego monitorowania, a retrospektywna analiza przebiegów dynamicznych nie ma 
dużego sensu z poziomu ekranu kardiomonitora. 
Odpowiedź 456: Pak. 33 Zapis SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie 457: Pak. 33 

Pak. 33 Kardiomonitor do poz. 1 pkt 7. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor 
wyposażony w pamięć 200 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki 3 krzywych dynamicznych i 
wartość parametru, który wywołał alarm. 
Odpowiedź 457: Pak. 33 Zapis SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie 458: Pak. 33 

Pak. 33 Kardiomonitor do poz. 1 pkt . 8 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez 
opisanych w punkcie 8. funkcji obliczeń? 
Odpowiedź 458: Pak. 33 Zapis SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie 459: Pak. 33 

Pak. 33 Kardiomonitor do poz. 1 pkt 13 Czy Zamawiający dopuści analizę arytmii z 
wykrywaniem 16 rodzajów zaburzeń, w tym migotania przedsionków? 
Odpowiedź 459: Pak. 33 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 460: Pak. 33 

Pak. 33 Kardiomonitor do poz. 1 pkt 13 Czy mając na uwadze zalecenia American Heart 
Association, Zamawiający będzie wymagał wieloodprowadzeniowej analizy arytmii w przynajmniej 
3 odprowadzeniach jednocześnie, dzięki czemu zapewniona jest najwyższa rozpoznawalność 
rzeczywistych zaburzeń i minimalizacja wystąpienia fałszywych alarmów arytmii? 
Odpowiedź 460: Pak. 33 Zapis SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie 461: Pak. 33 

Pak. 33 Kardiomonitor do poz. 1 pkt  14 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej 
funkcji? 
Odpowiedź 461: Pak. 33 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 462: Pak. 33 

Pak. 33 Kardiomonitor do poz. 1 pkt 15 Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości 
wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji, z zakresem pomiarowym oddechu od 4 do 
180 odd/min i możliwością wyboru 2 prędkości kreślenia: 6,25 i 0,625 mm/s? 
Odpowiedź 462: Pak. 33 Zapis SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie 463: Pak. 33 

Pak. 33 Kardiomonitor do poz. 1 pkt . 16 Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji bez 
wyświetlania indeksu perfuzji, o zakresie pomiarowym pulsu za pośrednictwem czujnika saturacji 
wynoszącym od 30 do 250 ud/min, bez funkcji alarmu desaturacji? 
Odpowiedź 463: Pak. 33 Zapis SIWZ bez zmian. 
 
 
 



 

 
 

 
Zamówienie dotyczy projektu pn. „Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szpitala powiatowego oraz doposażenie Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie”  
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,  

Oś priorytetowa – VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie – 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej,  

Poddziałanie - 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. 

 

St
ro

n
a 

 2
9 

Pytanie 464: Pak. 33 
Pak. 33 Kardiomonitor do poz. 1 pkt . 18 Czy Zamawiający dopuści pomiar NIBP w trybie 

automatycznym z interwałem regulowanym w zakresie od 1 do 120 minut, bez funkcji stazy 
żylnej, bez funkcji monitorowania pulsu za pośrednictwem mankietu? 
Odpowiedź 464: Pak. 33 Zapis SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie 465: Pak. 33 

Pak. 33 Kardiomonitor do poz. 1 pkt 22 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy 
częstości oddechu, realizowanego za pośrednictwem modułu gazowego, wynoszący od 4 do 80 
odd/min? 
Odpowiedź 465: Pak. 33 Zapis SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie 466: Pak. 33 

Pak. 33 Kardiomonitor do poz. 1 pkt 22 Czy Zamawiający dopuści realizację pomiaru CO2 
w aparacie do znieczulania? 
Odpowiedź 466: Pak. 33 Zapis SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie 467: Pak. 33 

Pak. 33 Kardiomonitor do poz. 1 pkt 23 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez 
opisanej w punkcie 23 funkcji trybu intubacji? 
Odpowiedź 467: Pak. 33 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 468: Pak. 33 

Pak. 33 Kardiomonitor do poz. 2 pkt  1 Czy Zamawiający dopuści monitor niebędący 
jednocześnie modułem pomiarowym posiadanego monitora pacjenta  typu BeneView T5 po 
włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej? Wymóg ten ogranicza konkurencyjność 
postępowania do jednego producenta. 
Odpowiedź 468: Pak. 33 Zapis SIWZ bez zmian. 

 
Pytanie 469: Pak. 33 

Pak. 33 Kardiomonitor do poz. 2 pkt 2. i 3 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o 
wadze 4,3 kg z dużym czytelnym ekranem 12”? 
Odpowiedź 469: Pak. 33. Zapis SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie 470: Pak. 33 

Pak. 33 Kardiomonitor do poz. 2 pkt 4 Czy Zamawiający dopuści czas pracy kardiomonitora 
na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 3 godziny? 
Odpowiedź 470: Pak. 33. Zapis SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie 471: Pak. 33 

Pak. 33 Kardiomonitor do poz. 2 pkt 7 Czy Zamawiający dopuści stopień ochrony IPX1? 
Jest to stopień standardowy dla kardiomonitorów. 
Odpowiedź 471: Pak. 33. Zapis SIWZ bez zmian. 

 
Pytania i odpowiedzi odnośnie pakietu nr 39. 
Pytanie 65: Pak. 39 

Czy Zamawiający urządzenie do ogrzewania pacjenta pracujące na zasadzie elektrycznie 
zasilanej dmuchawy i jednorazowych kołderek grzewczych- czyste ciepłe powietrze wdmuchiwane 
jest do kocyka przykrywającego pacjenta? 
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Odpowiedź 65: Pak. 39. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 66: Pak. 39 

 Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta z czterema zakresami 
regulacji temperatury (temperatura otoczenia, 36°C, 40°C,44°C) dostosowanymi do różnych 
możliwości terapeutycznych? 
Odpowiedź 66: Pak. 39. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 67: Pak. 39 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta  charakteryzujące się 
prędkością przepływu powietrza 8,4-12,7m/sec? 
Odpowiedź 67: Pak. 39. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 68: Pak. 39 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta w przypadku którego średni 
czas zmiany temperatury ogrzewanej powierzchni z 20°C do 36°C wynosi 7 minut? 
Odpowiedź 68: Pak. 39. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 208: Pak. 39 

Prosimy o dopuszczenie: Systemu zabezpieczenia przed przegrzaniem z alarmem 
dźwiękowym i wizualnym oraz funkcją automatycznego odłączenia grzałki i wentylatora, 
wskaźnika osiągnięcia zadanej temperatury, wbudowanego wyświetlacza LCD wskazującego 
aktualną temperaturę 
Odpowiedź 208: Pak. 39. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 209: Pak. 39 

Pak. 39 pkt 10 prosimy o dopuszczenie regulacji temperatury w 4 zakresach: 32°C / 38°C / 
43°C /Temp. Pokojowa 
Odpowiedź 209: Pak. 39. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 210: Pak. 39 

Pak. 39 pkt 11 Prosimy o dopuszczenie 2 zakresów przepływu powietrza - wysoki około 
1275 l/min i niski około 793 l/min 
Odpowiedź 210: Pak. 39. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 497: Pak. 39 
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta  
o podanych niżej parametrach: 

L.p. PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY PARAMETR OFEROWANY-PODAĆ 
1.  Wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok 

produkcji min. 2018, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów   
2.  Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych 

powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, zgodnie z §27 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą   

3.  Wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych 
powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych 
zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy  

4.  Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury lub 
urządzenia oraz Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego 
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wprowadzenie do prawidłowej obsługi urządzenia pozwalające na użytkowanie zgodnie z 
warunkami gwarancji, a w razie konieczności przeprowadzenia instruktażu personelu technicznego 
w zakresie obsługi technicznej  

5.  Każdy dostarczony aparat lub urządzenie musi być bezwzględnie wyposażony we 
wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji 
papierowej, w wersji elektronicznej w wersji polskiej i/lub angielskiej oraz w zestaw serwisowy 
(jeżeli Wykonawca posiada), zawierający pełną dokumentację  serwisową w języku angielskim lub 
polskim do każdego z aparatów.  

6.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym:  
1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej,  
2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 
3) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika 

samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji,                 
4) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty 

przeprowadzenia szkolenia,          
5) paszport techniczny – o ile dotyczy, 
6) karty gwarancyjne, 
7) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski,   
8) kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym – 

dopuszczających stosowanie oferowanego sprzętu zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 maja 
2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017.211 t. j. z dnia 03.02.2017), 

10) wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu.  
1) Urządzenie do ogrzewania pacjenta  
1.  Nazwa produktu - podać  
2.  Model/typ - podać  
3.  Producent - podać  
4.  Urządzenie wykonane na zasadzie koca grzewczego i elektrycznie zasilanej dmuchawy  
5.  Możliwość ułożenia pacjenta na kocu lub otoczenia ogrzewającym rękawem  
6.  Możliwość dostarczenia powietrza o stałej temperaturze w czasie krótszym niż 40 

sekund  
7.  4 zakresy temperatury wdmuchiwanego powietrza: 
- temp. otoczenia 
- 32°C  
- 38°C 
- 43°C  
8.  Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek lub dedykowanym 

stojaku  
9.  Urządzenia wyposażone w alarm zbyt wysokiej temperatury  
10.  Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji HEPA 

99,99% przy wielkości cząstki 0,2µm  
11.  Duża wydajność - szybkie osiągnięcie zakresów przy przepływie powietrza większym 

niż 1400  l/min  
12.  Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący o 

konieczności dokonania przeglądu urządzenia bez konieczności śledzenia czasu pracy  
13.  Gwarantowany okres dostępności części zamiennych i wyposażenia minimum 10 lat 

Odpowiedź 497: Pak. 39. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
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Pytania i odpowiedzi odnośnie pakietu nr 43. 
Pytanie 190: Pak. 43 

Czy zamawiający dopuści wózek o całkowitej szerokości wraz z krążkami odbojowymi 850 
mm? 
Odpowiedź 190: Pak. 43. Zgodnie z SIWZ 
 
Pytanie 191: Pak. 43 

Czy Zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie, tj. wózek 4-segmentowy z dodatkową 
regulacją segmentu nóg? 
Odpowiedź 191: Pak. 43. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 192: Pak. 43 

Czy Zamawiający dopuści metalowe uchwyty po obu stronach wózka służące do 
przetaczania? 
Odpowiedź 192: Pak. 43. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 193: Pak. 43 

Czy Zamawiający dopuści przechyły wzdłużne wózka realizowane w bardziej bezpieczny 
sposób za pomocą pompy hydraulicznej na poziomie 12 stopni? 
Odpowiedź 193: Pak. 43. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 194: Pak. 43 

Czy Zamawiający dopuści wysoce mobilne koła o średnicy 150 mm z dodatkowym piątym 
kołem kierunkowym? 
Odpowiedź 194: Pak. 43. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 195: Pak. 43 

Czy Zamawiający dopuści chromowane metalowe poręcze boczne w wózku, które nie 
poszerzają jego wymiarów? 
Odpowiedź 195: Pak. 43. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 196: Pak. 43 

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości realizowaną hydraulicznie przy pomocy 
dźwigni nożnych dostępnych po jednej stronie wózka? 
Odpowiedź 196: Pak. 43. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 197: Pak. 43 

Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 60-91 cm? 
Odpowiedź 197: Pak. 43. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 198: Pak. 43 

Czy Zamawiający dopuści wodoszczelny, łatwozmywalny materac wykonany z poliuretanu? 
Odpowiedź 198: Pak. 43. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 

Pytania i odpowiedzi odnośnie pakietu nr 44. 
Pytanie 199: Pak. 44 

Czy Zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie, tj. wózek (łóżko) 4-segmentowy z 
dodatkową regulacją segmentu nóg? 
Odpowiedź 199: Pak. 44. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
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Pytanie 200: Pak. 44 

Czy Zamawiający dopuści regulację nachylenia segmentu pleców do 75 stopni? Parametr 
ten nieznacznie odbiega od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność wózka. 
Odpowiedź 200: Pak. 44. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 201: Pak. 44 

Czy w rozumieniu pkt 15 Zamawiający dopuści uchwyty do prowadzenia wózka (z obu jego 
stron), których konstrukcja nie wymaga składania? 
Odpowiedź 201: Pak. 44. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 202: Pak. 44 

Czy Zamawiający dopuści przechyły wzdłużne na poziomie 12 stopni? 
Odpowiedź 202: Pak. 44. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 203: Pak. 44 

Czy Zamawiający dopuści wysoce mobilne koła o średnicy 150mm z dodatkowym piątym 
kołem kierunkowym? 
Odpowiedź 203: Pak. 44. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
Pytanie 204: Pak. 44 

Czy Zamawiający dopuści nośność maksymalną na poziomie 200kg? 
Odpowiedź 204: Pak. 44. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
 
 

 

Odpowiedzi na pytania dot. innych załączników 
 
Pytanie 87:  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o anulowanie wniesionych przez naszą firmę w dniu 

06.08.2018 r. pytań do ww. postępowania i przyjęcie poniższych. 

Odpowiedź 87: Pytania 47-55 zostały anulowane 
 

Pytanie 88: dot. Załącznika nr 7 do SIWZ: 

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy ww. Załącznik nr 7 do SIWZ – 

Klauzula informacyjna RODO, należy podpisać i złożyć wraz z ofertą? 

Odpowiedź 88: Zamawiający udzielił odpowiedzi dn 10.08.2018r - odpowiedź na pytanie nr 43. 
 

Pytanie 426:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy 

do żadnej grupy kapitałowej? 

Odpowiedź 426: Zgodnie z wymaganiami art. 24 ust. 11 Wykonawca jest zobowiązany do 
przekazania ww. oświadczenia w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji , o której mowa w 
art. 86 ust. 5 Ustawy PZP. 
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Odpowiedzi na pytania dot. projektu umowy 
 

Pytanie 71: §6 ust. 11  umowy  

Zamawiający wymaga, aby po upływie okresu gwarancji Wykonawca pozbawi 

sprzęt/wyposażenie z ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby 

Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/wyposażenia przez inny 

podmiot niż wskazany przez Wykonawcę. 

Z chwilą pozbawienia sprzętu blokad serwisowych producent nie odpowiada za skutki pracy 

aparatu. W momencie, kiedy osoba trzecia zostanie poszkodowana podczas pracy aparatu to 

szpital poniesie wszystkie konsekwencje tego zdarzenia (ewentualne odszkodowanie itp.) a nie 

producent sprzętu. Powyższe wynika z tego, że z chwilą pozbawienia urządzenia blokad 

serwisowych producent nie ma faktycznych ani prawnych możliwości zagwarantowania 

sprawności pracy aparatu. Wszelkie czynności związane zatem z serwisem i naprawą sprzętu 

zobowiązany jest dokonywać na własne ryzyko kupujący. Ponosi on tym samym wszelką 

odpowiedzialnością opartą nie tylko na zasadzie winy, lecz także na zasadzie ryzyka za szkody 

wyrządzone w związku z użytkowaniem takiego urządzenia. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że 

w procesie udzielania przez właściwą jednostkę certyfikatów CE gwarantujących pełne 

bezpieczeństwo stosowania sprzętu, podmiot dokonujący badania urządzenia, ocenia i sprawdza 

aparat według stanu istniejącego na dzień udzielania certyfikatu. Dlatego też tak istotnym 

elementem użytkowania sprzętu medycznego, bezpośrednio związanego z zagrożeniem dla życia i 

zdrowia pacjenta, jest właściwe jego serwisowanie. W związku z powyższym przestrzegamy o 

konsekwencjach usunięcia blokad serwisowych i wnosimy o rezygnację przez Zamawiającego z 

powyższego wymogu. 

Odpowiedź 71: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

Pytanie 89: dot. § 6 ust. 6 projektu umowy: 

 Czy mając na uwadze nasze wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i serwisie sprzętu 

medycznego Zamawiający dopuści możliwość zmiany zapisu ww. paragrafu wg poniższej 

propozycji: 

„Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 7 dni robocze licząc od daty telefonicznego 

powiadomienia Wykonawcy o zaistniałej wadzie (usterce).  

W przypadku konieczności naprawy wymagającej przesłania urządzenia do międzynarodowego 

centrum serwisowego, bądź sprowadzenia części z zagranicy (w tym spoza UE), Zamawiający 

dopuszcza uzgodnienie z Wykonawcą terminu wykonania naprawy pod warunkiem dostarczenia 

przez Wykonawcę sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych od opisu przedmiotu 

zamówienia w terminie do 48 h od chwili zgłoszenia reklamacji.” 

Odpowiedź 89: Jak w odpowiedzi 44 z dnia 10.08.2018. 
 

Pytanie 90: Pytanie 4, dot. § 3 ust. 1 projektu umowy: 

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur 

w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury  mają 

być wysyłane. 

Odpowiedź 90: Jak w odpowiedzi 45 z dnia 10.08.2018. 
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Pytanie 91: Pytanie 5, dot. § 7 ust. 1 projektu umowy: 

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1% 

wartości brutto umowy niedostarczonej w terminie części przedmiotu umowy za każdy dzień 

opóźnienia ponad termin dostawy. Pomimo obniżenia procentowej wartości przewidywanej kary 

umownej, kwoty przy wartości zamawianego sprzętu medycznego będą i tak znaczące. Wysokość 

kar umownych będzie zatem spełniać swoją podstawową funkcję kompensacyjno - 

odszkodowawczą, stymulującą wykonawcę do prawidłowego wykonania zobowiązania. W związku 

z powyższym wnosimy jak we wstępie. 

Odpowiedź 91: Jak w odpowiedzi 46 z dnia 10.08.2018. 
 
 

Pytanie 138:  

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 7 ust. 1 poprzez: 

- zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”? 

- obniżenie kary z wartości 0,5% na 0,2%? 

Odpowiedź 138: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

Pytanie 139: 

 Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 7 ust. 2 poprzez: 

- zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”? 

- wydłużenie terminu z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) dni” 

Odpowiedź 139: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

Pytanie 140:  

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy w § 7 ust. 3 zdanie pierwsze poprzez: 

- zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”? 

- obniżenie kary z wartości 0,3% na 0,1%? 

Odpowiedź 140: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

Pytanie 425: Dot. wzoru umowy - dotyczy §7 ust. 3 

„W przypadku opóźnienia w usunięciu wad (usterek) w stosunku do terminu ustalonego w §6 

ust.6, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto naprawianego 

urządzenia za każdy dzień opóźnienia (…)” 

Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w dostawie lub w usunięciu usterek powoduje 

naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Biorąc pod uwagę,  

że w ramach przedmiotu umowy występują wyroby medyczne o zróżnicowanym charakterze  

i wartości, istniejący sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia 

zawinienia strony.  

Jest to tym bardziej niewłaściwe, że stan techniczny jednego z elementów przedmiotu 

zamówienia nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe części składowe całości. Istniejący 

sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary 

oraz zasadę równości stron umowy. Tym samy wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie. 

Odpowiedź 425: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
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Pytanie 427: Dotyczy umowy -  §1 ust. 2a  

Prosimy o doprecyzowanie jakiej dokumentacji technicznej wymaga Zamawiający. 

Odpowiedź 427: Zamawiający oczekuje dokumentacji technicznej wytworzonej przez 
Producenta i dostarczanej wraz z określonym asortymentem. 
 

Pytanie 428: Dotyczy umowy - §6 ust. 8  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy 

gwarancyjnej dłuższej niż 14 dni? 

Odpowiedź 428: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

Pytanie 429:  Dotyczy umowy - §6 ust. 8  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie usługi zewnętrznej, na koszt Wykonawcy, 

w alternatywie do zapewniania sprzętu zastępczego? 

Odpowiedź 429:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

Pytanie 430: Dotyczy umowy - §7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie 

terminu do 15 dni? 

Odpowiedź 430: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

Pytanie 431: Dotyczy umowy - §7 ust. 3  

Prosimy o zmianę zapisu w następujący sposób: „W przypadku opóźnienia w usunięciu 

wad (usterek) w stosunku do terminu ustalonego w §6 ust.6, Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 0,3 % wartości  brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. Kara ta nie ma 

zastosowania w sytuacji o której mowa w § 6 ust. 8 przez okres, w którym Zamawiający może 

korzystać z dostarczonego przez Wykonawcę sprzętu zamiennego, o którym mowa w § 6 ust. 8.” 

Odpowiedź 431: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

Pytanie 432: Dotyczy umowy - §7  

Prosimy o dodanie zapisu: „W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z winy 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości 

umowy. Jeżeli odstąpieniem objęta jest tylko część przedmiotu umowy, karę umowną, o której 

mowa w zdaniu poprzednim, oblicza się od wartości przedmiotu umowy objętego odstąpieniem. 

Odpowiedź 432: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 
 

Pytanie 442: . Wzór umowy, Par. 7  

W naszej ocenie zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Na rynku wyrobów 

medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu 

zamówienia/usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji oraz 10% w 

przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  W związku z tym prosimy o obniżenie oraz 

ograniczenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu. 

Odpowiedź 442: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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WAŻNE: 
Zamawiający zmodyfikował zał. nr 1 – OPZ dla pakietów nr 19, 20, 21 i 29 (przekazane w 
załączeniu), które to modyfikacje uwzględniają nie zawarte dotychczas w opisie wymagania.  
Odnośnie pozostałych dopuszczeń (roziwązań równoważnych) zawartych w odpowiedziach 
Zamawiający wymaga, aby w załączniku nr 1 – szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia, w kolumnie „Parametr oferowany” Wykonawca podał oferowany przez 
siebie parametr dopuszczony odpowiedziami na pytania dopisując, że jest to 
dopuszczenie zgodnie ze zmianą w odpowiedzi nr...... (podać numer odpowiedzi 
Zamawiającego, w której dopuszczono modyfikację pierwotnego zapisu załącznika  
nr 1) – dotyczy wszystkich pakietów. 
 
W kolejnym piśmie Zamawiający udzieli odpowiedzi odnośnie pakietów nr 1, 3, 10, 12, 13, 14,  
25, 26, 27, 28, 31, 37. 


