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Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego PCMG/P-55/2018 na „Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie 

urządzeń i aparatów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni 

Endoskopowej Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.” 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164 z póź. zm.) odpowiada na następujące pytania wykonawcy: 

 

Pytanie 1: Dot. Część 2 - Aparat do znieczulania 2 szt. 

Czy Zamawiającym zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu do znieczulania o 

następujących cechach, odbiegających od podanych wymagań: 

- wyposażony w wysuwany blat do pisania (pkt 3) 

- z oświetleniem blatu za pomocą lampki na elastycznym ramieniu (pkt 4) 

- z jedną pojemną szufladą na akcesoria (pkt 5) 

- z trzema dodatkowymi gniazdami elektrycznymi do podłączenia dodatkowych urządzeń (pkt 8) 

- z prezentacją ciśnień gazów w sieci centralnej i ciśnień w butlach na ekranie aparatu (pkt 11) 

- z szyną na dwa parowniki – system Dräger (pkt 14) 

- z precyzyjnymi przepływomierzami elektronicznymi dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza, z 

wyświetlaniem wartości przepływów na tzw. wirtualnych przepływomierzach, z zakresem przepływu 

świeżych gazów do 18 l/min (pkt 16) 

- z obejściem tlenowym o wydajności >35 l/mi (pkt 24) 

- z ciśnieniową zastawką bezpieczeństwa z zakresem ustawiania do 70hPa (cmH2O) (pkt 26) 

- z wielorazowym pochłaniaczem o objętości 1,5 L, którego odłączenie nie jest sygnalizowane 

specjalnym komunikatem i powoduje rozszczelnienie układu (pkt 27) 

- z możliwością stosowania zbiorników jednorazowych i ich wymiany w czasie pracy bez 

rozszczelnienia układu, wymiana zbiorników nie wymaga stosowania narzędzi (pkt 28) 

- z wizualizacją zastawki wydechowej, z możliwością sterylizacji i czyszczenia elementu gdzie 

zamocowane są obie zastawki (pkt 29) 

- z respiratorem sterowanym elektronicznie i napędzanym elektrycznie (pkt 31) 
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- z możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji 

mechanicznej przy pomocy przycisku i pokrętła funkcyjnego (pkt 32) 

- z wentylacją kontrolowaną ciśnieniem z gwarantowaną objętością: Auto Flow (pkt37) 

- regulacją PEEP od 0 do 20 cmH2O (pkt 38) 

- z regulacją ciśnienia wspomagania od 3 do 50 cmH2O (pkt 42) 

- z regulacją objętości oddechowej od 5 do 1400 ml (pkt 43) 

- bez wyzwalacza ciśnieniowego, a tym samym bez regulacji wyzwalania ciśnieniowego (pkt 47) 

- bez alarmu niskiej i wysokiej TV (pkt 49), obecny jest alarm MV 

- bez alarmu niskiej i wysokiej częstości oddechów f (pkt 50), obecny jest alarm oddechów w 

monitorze na podstawie analizy EKG 

- bez alarmu nieprawidłowego montażu lub odłączenia pochłaniacza, CO2 (pkt 55), który jest 

alarmem technicznym charakterystycznym dla określonych urządzeń 

- z automatycznym zapisem i możliwością łatwego odczytania komunikatów o alarmach 

wynikających z błędów, przy czym ilość komunikatów zależna jest od określonej przez użytkownika 

częstotliwości zapamiętywania statusu urządzenia (pkt 56)   

- bez pomiaru lecz z prezentacją I:E (wartość cyfrowa) (pkt 60) 

- z wyświetlaniem pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, z możliwością 

zapisania pętli referencyjnej i jej zapamiętania oraz z pomiarem i wyświetlaniem podatności dróg 

oddechowych (pkt 66) 

- z wyświetlaniem całkowitego przepływu świeżych gazów oraz stężenia tlenu w świeżych gazach 

(pkt 67) 

- z kolorowym ekranem respiratora, przekątna 12,1’’, wbudowanym w korpus aparatu o 

rozdzielczości 800 x 600 (pkt 68) 

- z obsługą respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i przycisków (pkt 69) 

- z 8 godzinnymi trendami graficznymi gazów anestetycznych, MV, CO2, O2, podatność oraz zapisem 

wartości parametrów wentylacji w dzienniku zdarzeń (pkt 72) 

- ze zintegrowanym ssakiem z regulacją siły ssania, napędzanym sprężonym gazem, z dwiema 

butlami wielorazowymi o pojemności 0,7 litra każda (pkt 79) 

- z aparatem i monitorem jednego producenta, z trwale wbudowanym w aparat modułem gazowym 

nieprzenoszonym pomiędzy urządzeniami oraz z monitorowaniem BIS, jeśli jest wymagane w 

zestawie (pkt 81) 

Odpowiedź: Zamawiający zmieni treść zapisów SIWZ. Zamawiający w części 2 – aparat do 

znieczulenia 2 szt. : 

 - w pkt 3 nie określa rodzaju blatu czy sposobu jego montażu, użytkowania itp. 

- w pkt 4 zmienia opis przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie zapisu uszczegóławiającego 

sposób oświetlenia, 

- w pkt 5 zmienia opis przedmiotu zamówienia wymagając min. 1 szuflady na akcesoria 

- w pkt 8 zmienia opis przedmiotu zamówienia wymagając min. 3 gniazdka 
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- w pkt 11 nie uszczegóławia zapisów w tym zakresie 

- w pkt 14 zmienił zapisy SIWZ i nie określa rodzaju systemu mocowania parowników 

- w pkt 16 zmienił zapisy SIWZ i nie określa parametrów przepływu 

- w pkt 24 zmienił zapisy SIWZ i wymaga wydajności min. 25 l/min 

- w pkt 26 nie określa szczegółowo wymagań  

- w pkt 27 zmienia opis i wymaga pochłaniacza o pojemności min. 1,37l pozostałe wymagania bez 

zmian 

- w pkt 28 podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie 

- w pkt 29 podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie 

- w pkt 31 zmienia zapisy SIWZ i nie określa rodzaju napędu 

- w pkt 32 zmienia zapisy SIWZ i nie określa sposobu przełączenia  

- w pkt 37 zmienia zapisy SIWZ i nie określa rodzaju gwarantowanej objętości 

- w pkt 38 – 80 podtrzymuje zapisy SIWZ  

 - w pkt 81 zmienia treść SIWZ. Zgodnie z zapisami pkt. 81 zamawiający wymaga modułu BIS 

Pytanie 2: Ad pkt 22 

Czy Zamawiający oczekuje by fabryczne zasilanie podgrzewania było realizowane wewnętrznie bez 

zewnętrznych przewodów zasilających? 

Odpowiedź: Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań w tym zakresie. 

 

Pytanie 3: Ad pkt 23 

Czy Zamawiający zrezygnuje z możliwości podłączania układów bezzastawkowych, jeśli możliwa jest 

wentylacja mechaniczna z objętościami od 5 ml? Prowadzenie wentylacji przy użyciu układów 

półotwartych, bezzastawkowych jest coraz mniej popularne wobec dostępności wielu 

specjalizowanych trybów wentylacji?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 4: Ad pkt 35 

Czy Zamawiający oczekuje by możliwe było wspomaganie także w trybie synchronizowanym 

kontrolowanym ciśnieniowo? 

Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ określił wymagania minimalne. Oferowany produkt może 

posiadać dodatkowe funkcje, jednakże nie będą one dodatkowo punktowane. 

 

Pytanie 5: Ad pkt 37 

Czy Zamawiający zrezygnuje z trybu wentylacji z gwarantowaną objętością, co generuje dodatkowy 

koszt? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
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Pytania 6: Ad pkt 81 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga monitorowania parametru BIS? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga monitorowania BIS 

 

Pytanie 7: Czy Zamawiającym zgodzi się na dopuszczenie do postępowania monitora pacjenta o 

następujących cechach, odbiegających od podanych wymagań: 

- z wbudowanymi na stałe modułami najczęściej monitorowanych parametrów i z dołączanymi 

modułami rzadziej wykorzystywanych parametrów, jak CO2, O2, N2O i gazy anestetyczne? (pkt 84) 

- bez opublikowanego sposobu komunikacji między modułami i jednostką centralną, ale z 

opublikowanymi danymi na temat poziomu izolacji, BF i CF w zależności od modułu? (pkt 85) 

- z ekranem o przekątnej 12,1 cala (pkt 86) 

- bez przycisków szybkiego dostępu na obudowach modułów pomiarowych (pkt 89) 

- bez funkcji zapamiętywania krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym? (pkt 91) 

- z możliwością rozbudowy o pomiar 3 ciśnień inwazyjnych (pkt 91) 

- bez możliwości rozbudowy o nieinwazyjny ciągły pomiar rzutu minutowego serca (pkt 91) 

- bez możliwości rozbudowy o moduł BIS (pkt 91) 

- z osobnym urządzeniem do pomiaru NMT (pkt 118) 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 8: Dotyczy Części 1 – Aparat RTG z ramieniem C, I. Wózek z ramieniem C, pkt 3 

Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem ruchu pionowego ramienia C wynoszącym 42 cm?  

Oferowany zakres ruchu pionowego 42 cm nie wpływa na ergonomię pracy oraz wartość kliniczną 

urządzenia. Jest to wartość zbliżona do wymaganej obecnie i nie powoduje utrudnień w codziennej 

pracy podczas ustawiania ramienia C do dowolnej projekcji. Jednocześnie należy pamiętać, że w 

badaniach radiologicznych płaszczyzna wzmacniacza obrazu powinna być jak najbliżej ciała pacjenta 

w celu minimalizowania dawki promieniowania i deformacji obrazu. 

Odpowiedź: Zamawiający zmieni treść SIWZ w tym zakresie. Minimalny zakres ruchu pionowego 

zostaje określony na 42 cm. 

 

Pytanie 9: Dotyczy Części 1 – Aparat RTG z ramieniem C, I. Wózek z ramieniem C, pkt 12 

Czy Zamawiający dopuści aparat z uchwytem na wzmacniaczu obrazu, umożliwiający ręczne 

manipulowania ramieniem C w sterylnym środowisku, we wszystkich kierunkach z wyjątkiem ruchu 

pionowego? 

Oferowany aparat wyposażony jest w zmotoryzowany ruch pionowy ramienia C. Jest to rozwiązanie 

powszechnie stosowane w tego typu aparatach ze względu na ciężar ramienia C. W przypadku 

przesuwu ręcznego w pionie operator musiałby podnieść ciężar około 100 kg ramienia C co 

uniemożliwia precyzyjne manewrowanie aparatem. Ponadto w przypadku odblokowania hamulca 

ruchu pionowego w przypadku sterowania ręcznego istnieje ryzyko niekontrolowanego opuszczenie 
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ramienia co może spowodować uraz pacjenta i operatora.  Dlatego też każdy z wiodących 

producentów aparatów rtg typu ramię C stosuje do podnoszenia i opuszczania ramienia C system 

zmotoryzowany. 

Odpowiedź: Zamawiający zmieni zapisy treści SIWZ w tym zakresie na: Uchwyt na  wzmacniaczu 

obrazu, umożliwiający ręczne manipulowania ramieniem C w sterylnym środowisku 

 

Pytanie 10: Dotyczy Części 1 – Aparat RTG z ramieniem C, II. Generator, pkt 21 

Czy Zamawiający dopuści aparat z wysokoczęstotliwościowym generatorem pracującym ze zmienną 

częstotliwością w zakresie od 29 do 44kHz? 

Oferowany przez nas aparat posiada generator wysokiego napięcia wykonany w nowoczesnej 

technologii z zastosowaniem specjalnych układów inwerterowych i filtrów, zapewniających bardzo 

niskie tętnienia i stabilność parametrów ekspozycji. 

Odpowiedź: Zamawiający zmieni treść zapisów SIWZ i dopuści generator o częstotliwości min. 29 – 

50 kHz 

 

Pytanie 11: Dotyczy Części 1 – Aparat RTG z ramieniem C, II. Generator, pkt 23 

Czy Zamawiający dopuści aparat jako równoważny do wymagań, w którym dostępne są tryby pracy: 

fluoroskopia ciągła, fluoroskopia pulsacyjna (z możliwością przewijania nagranej sceny klatka po 

klatce), radiografia oraz radiografia cyfrowa? 

W proponowanym przez nas nowoczesnym aparacie tryb cyfrowej radiografii seryjnej jest 

realizowany w trybie fluoroskopii pulsacyjnej poprzez nagranie sceny a następnie odtwarzania jej z 

przewijaniem klatka po klatce. Rozwiązanie to pozwala zmniejszyć dawkę promieniowania jaką 

uzyskałby pacjent przy klasycznej radiografii seryjnej, zachowując taką samą wartość kliniczną 

obrazu.  Jest to typowe rozwiązanie stosowane w nowoczesnych, mobilnych aparatach rtg z 

ramieniem C. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść zapisów SIWZ w tym zakresie na: Dostępne tryby pracy min. 

skopia ciągła, pulsacyjna, radiografia, radiografia cyfrowa 

 

Pytanie 12: Dotyczy Części 1 – Aparat RTG z ramieniem C, III. Lampa rentgenowska, pkt 39 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat rtg z filtracją wewnętrzną 3 mm Al. i  0,1 mm Cu 

zamiast automatycznie ustawianych filtrów kompensacyjnych? 

Oferowany aparat posiada filtrację wewnętrzną 3 mm Al i dodatkowy filtr miedziany o grubości 0,1 

mm Cu oraz automatykę doboru parametrów ekspozycji dla badanego pacjenta, co zapewnia 

minimalizację dawki dla pacjenta bez względu na jego parametry. Filtracja ta (3mmAl i 0,1mmCu) 

zapewnia zwykle większą filtrację promieniowania niż filtry kompensacyjne stosowane w takich 

aparatach i skutecznie odcina niekorzystne promieniowanie miękkie z wiązki promieniowania rtg. 

Jest to typowe i sprawdzone rozwiązanie stosowane w mobilnych aparatach rtg z ramieniem C. 

Odpowiedź: Zamawiający zmieni treść SIWZ w tym zakresie i usunie zapis dotyczący ustawień 
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filtrów kompensacyjnych. Parametr ten nie będzie określany przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 13: Dotyczy Części 1 – Aparat RTG z ramieniem C, V. Tor wizyjny, pkt 42 

Czy Zamawiający dopuści wzmacniacz obrazu z rozdzielczością 2,8 lp/mm dla najmniejszego pola 

obrazowania? 

Wartość rozdzielczości wzmacniacza obrazu jest wartością subiektywną i w zależności od warunków 

ekspozycji można otrzymywać bardzo odbiegające od siebie wartości. W aparatach różnych 

producentów o wymaganej w siwz wielkości detektora min 9” mogą występować różne wielkości 

pól obrazowania. Pomiar rozdzielczości wzmacniacza na takich polach jest wykonywany przy 

różnych warunkach ekspozycji, co uniemożliwia obiektywne porównanie takiego parametru. W 

związku z powyższym prosimy o uwzględnienie naszej prośby co pozwoli na zachowanie 

konkurencyjności postępowania. 

Odpowiedź: Zamawiający zmieni zapisy SIWZ w tym zakresie i określi minimalne wymagania dla 

tego parametru na 2,8 lp/mm 

 

Pytanie 14: Dotyczy Części 1 – Aparat RTG z ramieniem C, V. Tor wizyjny, pkt 46 

Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcjonalności składania monitorów na czas transportu?  

Aparaty stojące na bloku operacyjnym nie są przewożone na znaczne odległości. Bez tej 

funkcjonalności aparat posiada mniejsza wagę co przekłada się na łatwość manewrowania po sali 

operacyjnej. 

Odpowiedź: Zamawiający zmieni treść zapisów SIWZ i wykreśli zapis dotyczący składania monitorów 

na czas transportu. 

 

Pytanie 15: Dotyczy Części 1 – Aparat RTG z ramieniem C, V. Tor wizyjny, pkt 50, 51 

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z panelem do sterowania funkcjami aparatu w postaci 

klawiatury membranowej na wózku z ramieniem C, z ikonami pogrupowanymi zgodnie z ich 

przeznaczeniem zamiast panelu dotykowego LCD z prezentacją obrazu Live?  

Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego i intuicyjne w obsłudze, w którym większość 

funkcji jest dostępna pod konkretnym przyciskiem i nie wymaga wchodzenia i rozwijania menu 

aparatu. Natomiast prezentacja obrazu „live” ma miejsce na jednym z dwóch monitorów 

zamontowanych na osobnym wózku. Obraz na monitorze na wózku ma wartość kliniczną, jest 

zdecydowanie większy i wygodniejszy do oglądania. 

Odpowiedź: Zamawiający zmieni zapisy SIWZ w tym zakresie i dopuści aparat z panelem sterowania 

w formie klawiatury membranowej. Zamawiający wykreśli zapisy pkt. 51. 

 

Pytanie 16: Dotyczy Części 1 – Aparat RTG z ramieniem C, VI. Wymagania dodatkowe, pkt 69 

Prosimy o wykreślenie tego wymagania, gdyż taki opis aparatu jest niezgodny z normami CE, które 

dopuszczają występowanie elementów składowych aparatu pochodzących od różnych 
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producentów, a aparat rentgenowski występuje pod nazwą firmową i jest dopuszczony do 

użytkowania jako wyrób medyczny. Sytuacja, w której poszczególne elementy aparatu RTG 

pochodzą od różnych producentów, w żaden sposób nie wpływa na kompatybilność, wydajność, 

jakość czy też serwisowanie sprzętu, tym bardziej, że aparat posiada deklarację zgodności na cały 

system. Zamawiający powinien zdawać sobie sprawę, że poprzez wprowadzone zapisy spowodował, 

że inni wykonawcy mogący zaoferować konkurencyjny cenowo i równorzędny jakościowo (a nawet 

lepszy) sprzęt nie będą mogli złożyć oferty w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ oferta taka 

mogłaby zostać odrzucona przez Zamawiającego na podstawie niezgodności z treścią SIWZ (art. 89 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). 

Odpowiedź: Zamawiający zmieni treść SIWZ w tym zakresie i usunie zapisy pkt 69. 

 

Pytanie 17: Dotyczy pkt. 3.1 SIWZ 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i zmodyfikuje w/w zapis 

na: „Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb 

Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”? 

Urządzenia wymienione w pkt 3.4 SIWZ są wyrobami medycznymi, a nie produktami 

farmaceutycznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę pisarską. Przedmiotem zamówienia jest 

zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń i aparatów medycznych  dla potrzeb Bloku 

Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

Pytanie 18: Dotyczy pkt. 4 SIWZ 

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, §1 ust. 3 

Prosimy o zmianę wyznaczająca datę realizacji nie w postaci daty dziennej, ale ilości dni/tygodni od 

daty podpisania umowy; takie rozwiązanie zabezpiecza zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcę 

przed trwającymi długo procedurami wyboru oferty lub też procedurami przewidzianymi PZP i daje 

możliwość przewidzenia terminu wykonania umowy bez konieczności jej późniejszego aneksowania 

z powodów niezależnych od Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń i aparatów medycznych  dla potrzeb 

Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopowej Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością jest zamówieniem realizowany przy udziale środków z Budżetu 

Państwa. Zamawiający jest zobligowany do przestrzegania odgórnie narzuconych terminów dla tego 

musiał wskazać konkretny dzień realizacji zamówienia, który umożliwi na dalszym etapie realizacji 

projektu jego prawidłowe rozliczenie. 

 

Pytanie 19: Dotyczy pkt. 6.3.3 ppkt. c/ i d/ SIWZ 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w/w punktów z zapisów SIWZ? 
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Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych 

lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu oraz wykaz podmiotów 

upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania czynności 

fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji 

oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, kalibracji, regulacji, wzorcowań, 

sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być 

wykonywane przez użytkownika winny być przedstawione wraz z wyrobem medycznym a nie 

składane wraz z ofertą. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 20: Prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu płatności faktury. 

Odpowiedź: W pkt. 4 formularza oferty Wykonawca wskazuje termin płatności, jednak nie krótszy 

niż 30 dni. 

 

Pytanie 21: Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, §5 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca oświadcza 

Zamawiającemu, że dostarczony sprzęt w ramach umowy jest wolny od wad fizycznych w 

rozumieniu § 4, ust. 2 niniejszej umowy. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 

gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego sprzętu.”? 

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a 

nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady 

odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są min. takie słowa jak 

„zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 22: Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, §5  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu o treści: „Uprawnienia 

Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania 

są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.”? 

Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i 

konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o 

wskazany zapis. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadzi powyższego zapisu do SIWZ 

 

Pytanie 23: Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, §5 ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Czas naprawy sprzętu wynosi nie 

dłużej niż 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy.”? 
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Odpowiedź: Zapis w SIWZ jest precyzyjny i Zamawiający nie widzi konieczności jego 

doprecyzowywania.  

 

Pytanie 24: Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, §5 ust. 4 

Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do 

naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy 

konieczny jest zakup części zamiennych za granicą? Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

Odpowiedź: Jednym z wymogów udziału w postepowaniu jest konieczność posiadania serwisu na 

terenie Polski. W przypadku wystąpienia konieczności dłuższego okresu naprawy niż 3 dni, każdy 

taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie w porozumieniu z Wykonawcą. 

 

Pytania 25: Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, §5 ust. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słowa „pełna”? Zapis taki może sugerować rozszerzenie 

odpowiedzialności także na sytuacje, gdy brak właściwej realizacji przedmiotu umowy jest wynikiem 

okoliczności za które odpowiada Zamawiający lub osoba trzecia, a w których to przypadkach 

Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności.  

Jednocześnie zwracamy uwagę, że kodeks cywilny nie zna pojęcia „pełnej” gwarancji lub „niepełnej” 

gwarancji, ale jedynie mówi o „gwarancji jakości”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytania 26: Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, §5 ust. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Odpowiedzialność z tytułu gwarancji 

jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania jego 

odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne sprzętu, powstałe z przyczyn, za 

które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią 

się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. Podczas trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje 

się do bezpłatnej naprawy lub wymiany sprzętu określonego w umowie. Termin reakcji na 

zgłoszenie usunięcia wady nie może przekroczyć 24 godz. od momentu zgłoszenia w dni robocze od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytania 27: Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, §5 

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków gwarancji, wyrazi zgodę na dodanie do 

projektu umowy zapisu o treści: „Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone 

elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w 

dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub 

materiałowe. Gwarancją nie są objęte: 
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a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: 

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się 

Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, 

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego 

lub inne nieuprawnione osoby); 

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.) 

c. materiały eksploatacyjne.”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 28: Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, §5 

Czy Zamawiający, w celu doprecyzowania warunków gwarancji, wyrazi zgodę na dodanie do 

projektu umowy zapisu o treści: „Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu 

gwarancji o czas przestoju przedmiotu umowy.”? 

Odpowiedź: Zmawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji 36 miesięcy. Przedłużenie okresu 

gwarancyjnego przez Wykonawcę jest jego dobrowolna wolą. Zamawiający nie narzuca takiej woli.  

 

Pytanie 29: Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, §6 ust. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w przypadku, gdy wykonawca uchyli się 

od obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom.”? 

Prosimy o doprecyzowanie w celu nadania brzmienia spójnego z pozostałymi postanowieniami 

umowy.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 30: Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, §6 ust. 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „W przypadku występowania 

płatności, do których uprawnieni są podwykonawcy, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od 

daty wystawienia własnej faktury lub rachunku przedłoży Zamawiającemu dowód zapłaty należności 

na rzecz podwykonawców z tytułu czynności objętych w fakturze lub rachunku Wykonawcy.”? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 31: Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, §9 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „W przypadku zwłoki Wykonawcy w 

dostarczeniu sprzętu w całości lub w części Zamawiający naliczy karę umowną, której wysokość 

określa się na 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień  zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% 

wartości umowy netto.”? 

Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien 
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odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które 

ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za 

wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie 

niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu 

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I 

CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej 

sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania 

wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. 

ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty 

byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej 

ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i 

stanowiłoby inną czynność prawną. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 32: Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, §9 ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „W przypadku ujawnienia wady w 

zakupionym przedmiocie umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wymiany towaru na 

wolny od wad. Z tytułu zwłoki w dostarczeniu sprzętu wolnego od wad, Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, 

jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości umowy netto.”? 

Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien 

odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które 

ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za 

wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie 

niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu 

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I 

CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej 

sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania 

wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. 

ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty 

byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej 

ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i 

stanowiłoby inną czynność prawną. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 33: Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, §9 ust. 4 

Prosimy  o rezygnację z wymagania wymiany towaru, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia 

takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z tysięcy części, oprogramowań i 
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podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie 

konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również 

organizacyjnym, logistycznym i terminowym.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 34: Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ, §9 ust. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu zastrzeżenia o treści: „Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę 

lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna 

odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w 

związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar 

umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji 

odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę 

możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne 

płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”? 

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której 

standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w 

kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna 

przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie 

funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie 

odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata 

Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i 

łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem 

„motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 35: Dotyczy Specyfikacja Techniczna- Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami 

Czy Zamawiający zamiast 1 szt. myjni do endoskopów z dwoma niezależnymi komorami dopuści do 

oceny 2 szt. myjni, pozwalające na mycie pojedynczego endoskopu w trakcie trwania procesu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dwóch pojedynczych myjni z zastrzeżeniem, że 

myjnie te musza być o identycznych parametrach spełniających pozostałe wymagania określone w 

SIWZ i być kompatybilne z szafa do suszenia i przechowywania endoskopów. Głównym założeniem 

Zamawiającego jest możliwość jednoczesnego mycia zarówno kolonoskopu i gastroskopu. Jak 

wiadomo urządzenia te nie mogą mieć ze sobą styczności w procesie mycia. 

 

Pytanie 36: Specyfikacja Techniczna- Część nr 4 – Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów  

Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę, umożliwiającą przechowywanie na tacach siatkowych 8 
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endoskopów elastycznych? Wg naszej wiedzy na rynku nie są dostępne szafy, które pozwalałyby na 

przechowywanie 10 endoskopów na tacach w jednej komorze. Szafy, w których endoskopy 

przechowywane są w pozycji wiszącej pozwalają na przechowywanie 8-10 endoskopów w 

pojedynczej komorze lecz w przypadku przechowywania w pozycji leżącej na tacach szafa taka 

byłaby zbyt wysoka dla komfortowej obsługi urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający zmieni zapisy SIWZ w tym zakresie. Zamawiający wymaga dostawy szafy 

na minimum 8 endoskopów. 

 

Pytanie 37: Prosimy o połączenie pakietów myjni endoskopowej (część 3) wraz z szafą do 

przechowywania endoskopu (część 4).  Pozwoli to na możliwość śledzenia  całości obróbki 

endoskopów w jednym systemie komputerowym. 

Odpowiedź: Zamawiający zmieni zapisy SIWZ i połączy część 3 i 4 w jedna część i nada jej nazwę 

Część nr 3 –  Automatyczna myjnia – dezynfektor do endoskopów z dwoma niezależnymi komorami 

wraz szafą do suszenia i przechowywania endoskopów. Jednocześnie zmianie ulega nazwa 

dotychczasowej Części nr 5 na Część nr 4 – wysokospecjalistyczny stół operacyjny 

 

Pytanie 38: Dotyczy Specyfikacja Techniczna- Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami 

Ad. 2 - Prosimy o odstąpienie od wymogu p. 2 SIWZ. Opisane rozwiązanie, w którym mycie 

endoskopów nie wymaga stosowania dedykowanych konektorów to tzw. „komora ciśnieniowa” 

oferowana w myjniach firmy BHT. Rozwiązanie to nie pozwala na monitorowanie przepływu i 

ciśnienia w poszczególnych kanałach endoskopu, przez co nie spełnia wymagań p. 5.2.2.1 normy PN-

EN ISO 15883-4. Dodatkowo nie są wykrywane blokady kanału, co może spowodować iż 

niewłaściwie umyty i zdezynfekowany instrument zostanie użyty do badania kolejnego pacjenta, co 

z kolei może spowodować przeniesienie drobnoustrojów z pacjenta na pacjenta, a w konsekwencji 

roszczenia wobec Zamawiającego.  Czy Zamawiający wymaga adapterów dedykowanych do 

konkretnego sprzętu endoskopwego? 

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ poprzez usunięcie tego zapisu. 

 

Pytanie 39: Dotyczy Specyfikacja Techniczna- Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami  

Ad. 8 - Ponieważ norma PN-EN 15883-4 nie precyzuje w jaki sposób ma być uzdatniana woda 

procesowa wybór metody uzdatniania pozostawiając producentom, prosimy o doprecyzowanie w 

jaki sposób myjnia ma dezynfekować wodę do ostatecznego płukania. Najpopularniejsze są 3 

metody – lampy UV umieszczane w układzie wodnym, dezynfekcja termiczna oraz filtry 

mikrobiologiczne. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje sposobu uzdatniania wody. 
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Pytanie 40: Dotyczy Specyfikacja Techniczna- Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami 

Ad. 12 – Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było 

wyposażone w system suszenia powierzchni zewnętrznych endoskopów.  

Odpowiedź: Zamawiający w sposób precyzyjny określił swoje oczekiwania co do metody suszenia i 

podtrzymuje te zapisy. 

 

Pytanie 41: Dotyczy Specyfikacja Techniczna- Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami  

Ad. 12 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię suszącą jedynie kanały endoskopu? 

Odpowiedź: Zamawiający w sposób precyzyjny określił swoje oczekiwania co do metody suszenia i 

podtrzymuje te zapisy. 

 

Pytanie 42: Dotyczy Specyfikacja Techniczna- Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami 

Ad. 12 - Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z zapisami p. 4.5.3 normy PN-EN ISO 15883-1 

powietrze do suszenia powinno być filtrowane filtrem HEPA klasy min. H14? 

Odpowiedź: Zamawiający w pkt. 17 określa, że filtry muszą być w klasie min. 13 

 

Pytanie 43: Dotyczy Specyfikacja Techniczna- Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami  

Ad. 21 – Czy Zamawiający dopuści myjnie zasilaną prądem 230V?  

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje zapis SIWZ poprzez dopuszczenie zasilania w zakresie 230 – 

400V 

 

Pytanie 44: Dotyczy Specyfikacja Techniczna- Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami  

Ad. 25 - Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby wraz z myjnią zaoferować 

komputer klasy PC na którym program do archiwizacji danych będzie zainstalowany czy tylko by 

urządzenie posiadało możliwość podłączenia do komputera w przyszłości? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostawy komputera PC w zestawie z myjną. 

 

Pytanie 45: Dotyczy Specyfikacja Techniczna- Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami  

Ad. 25 - Czy Zamawiający wymaga aby  opisany w p. 25 SIWZ program do archiwizacji danych 

pozwalał również na archiwizowanie danych dotyczących przechowywania endoskopów w szafie 

opisanej w IV? SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oba urządzenia tj. myjnia i szafa były ze sobą kompatybilne a 
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dostarczone oprogramowanie obsługiwało oba urządzenia. 

 

Pytanie 46: Dotyczy Specyfikacja Techniczna- Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami  

Ad. 26 – Prosimy o odstąpienie od wymogu p. 26 SIWZ. Większość dostępnych na rynku myjni-

dezynfektorów wiodących producentów (w tym również oferowane przez naszą firmę) może 

pracować na środkach dowolnych producentów, które są dedykowane do mycia endoskopów 

elastycznych w myjniach-dezynfektorach. Ponieważ dostępnych na rynku środków chemicznych są 

setki, to większość producentów urządzeń dokonuje badania (walidacji) z kilkoma (2-3) zestawami 

środków. Wprowadzenie wymogu załączenia listy min. 6 zestawów środków od różnych 

producentów nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. Ogranicza natomiast konkurencję i 

naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu urządzeń. 

Odpowiedź: Zamawiający zmieni treść zapisu pkt. 26 ograniczając zapis do wymogu możliwości 

stosowania środków chemicznych różnych producentów. 

 

Pytanie 47: Dotyczy Specyfikacja Techniczna- Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami  

Ad 28 – Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie  dlaczego „możliwość”? W p. 27 jest mowa, że 

zaoferowane urządzenie ma być wyposażone w system uzdatniania wody (zmiękczacz i RO). 

Odpowiedź: zapis został wstawiony omyłkowo i zostanie usunięty. 

 

Pytanie 48: Dotyczy Specyfikacja Techniczna- Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami  

Ad. 32 – Prosimy o odstąpienie od wymogu p. 32. Lokalizacja punktu serwisowego w odległości 

mniejszej niż 50km od siedziby Zamawiającego w żaden sposób nie zabezpiecza jego interesów. 

Właściwe byłoby podanie czasu reakcji serwisu, a nie odległości od najbliższego punktu 

serwisowego.  

Odpowiedź: Zamawiający usunie zapis dotyczący odległości serwisu mniejszej niż 50km. 

 

Pytanie 49: Specyfikacja Techniczna- Część nr 4 – Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów  

Ad. 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę o pojemności 9 endoskopów elastycznych? 

Odpowiedź: Zamawiający w związku z odpowiedzią na wcześniejsze pytanie zmienił zapis na min. 8 

endoskopów.  

 

Pytanie 50: Specyfikacja Techniczna- Część nr 4 – Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów  

Ad. 4 – Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając przechowywania endoskopów w 

szafie bez konieczności ich ponownego mycia i dezynfekcji przez okres tylko 72h? Nowoczesne szafy 

wiodących producentów pozwalają na przechowywanie bez konieczności ponownego mycia i 
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dezynfekcji przez okres 720h, a nawet dłuższy. 

Odpowiedź: Zamawiający określił minimalne wymagania w SIWZ. Z doświadczenia Zamawiającego 

wynika, że endoskopy są używane na bieżąco także czas ich przechowywania nie jest zbyt długi.  

 

Pytanie 51: Specyfikacja Techniczna- Część nr 4 – Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów  

Ad. 5 – Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę, w której faza suszenia trwa 70 min? Różni 

producenci stosują różne systemy suszenia. Wprowadzenie sztywnej wartości 60 min wskazuje na 

konkretne rozwiązanie, co ogranicza konkurencję i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie 

zwiększone koszty zakupu. 

Odpowiedź: Zamawiający zmieni zapisy SIWZ w tym zakresie. Czas fazy suszenia zostaje wydłużony 

do 90 minut. 

Pytanie 52: Specyfikacja Techniczna- Część nr 4 – Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów  

Ad. 8 – Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę nie wyposażoną w oświetlenie? W oferowanej 

przez nas szafie instrumenty umieszczane są na wysuwanych wieszakach, nie ma więc konieczności 

stosowania dodatkowego oświetlenia wewnątrz komory. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 53: Specyfikacja Techniczna- Część nr 4 – Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów  

Ad. 9 – Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę, w której endoskopy przechowywane są w pozycji 

wiszącej na dedykowanych wieszakach?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 54: Specyfikacja Techniczna- Część nr 4 – Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów  

Ad. 11 – Czy w związku z zapisami p. 11 SIWZ Zamawiający wymaga aby opisana w Części 3 SIWZ 

myjnia była wyposażona w opisany system no-touch-basket lub miała możliwość rozbudowy o taki 

system? Jeśli nie, prosimy o odstąpienie od wymogu p.11 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśli ten zapis z SIWZ 

 

Pytanie 55: Specyfikacja Techniczna- Część nr 4 – Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów  

Ad. 12 – Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę wyposażoną w intuicyjny, dotykowy wyświetlacz o 

przekątnej 5,7”, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? Tak niewielka różnica w wielkości 

wyświetlacza (0,3”) nie ma wpływu na komfort i ergonomię obsługi urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający zmieni zapisy SIWZ w tym zakresie zmieniając zapis na minimum 5,7” 

 

Pytanie 56: Specyfikacja Techniczna- Część nr 4 – Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów  

Ad. 14 – Prosimy o doprecyzowanie czy skaner kodów w szafie ma korzystać z tych samych kodów 

co skaner wymieniony w p. 24 Części 3 SIWZ dotyczącej myjni-dezynfektora? Czy dane z myjni oraz 

szafy mają być przechowywane w tym samym systemie komputerowym, opisanym w p. 25 Części 3 
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SIWZ? Stosowanie dwóch różnych kodów kreskowych do myjni oraz do szafy może prowadzić do 

pomyłek personelu obsługującego urządzenia, a co za tym idzie wprowadzać duże zamieszanie w 

pracy pracowni. Wspólny system komputerowy pozwoli na dokumentowanie całego procesu re-

processingu endoskopów elastycznych (mycie, dezynfekcja, przechowywanie) wraz z identyfikacją 

osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby szafa i myjnia „współpracowały” ze sobą w zakresie 

prawidłowości przeprowadzenia procesu mycia i suszenia endoskopów a dostarczony system 

obsługiwał oba urządzenia. 

 

Pytanie 57: Specyfikacja Techniczna- Część nr 4 – Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów  

Ad. 16 – Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób Zamawiający zamierza archiwizować parametry 

przechowywania endoskopów. Czy za pomocą systemu komputerowego, do komunikacji z którym 

ma być port opisany w p. 15 SIWZ czy za pomocą drukarki, która może być podłączona zgodnie z p. 

16 SIWZ. Jeśli za pomocą systemu komputerowego prosimy o podanie nazwy systemu, producenta 

oraz posiadanej przez Zamawiającego wersji oprogramowania.  

Odpowiedź: Zamawiający dane będzie archiwizował za pomocą systemu informatycznego z 

możliwością wydruku tych danych. 

 

Pytanie 58: Specyfikacja Techniczna- Część nr 4 – Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów  

Ad. 17 – Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej dopuszczając aby szafa była wyposażona w 

filtr HEPA klasy H13? Większość wiodących producentów tego typu urządzeń stosuje filtry klasy H14, 

które są 10x skuteczniejsze niż filtry H13. Zachowanie odpowiednich warunków mikrobiologicznych 

ma kluczowe znaczenie dla poprawności przechowywania endoskopów w szafach oraz duży wpływ 

na maksymalny okres przez jaki można endoskopy przechowywać. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga filtrów HEPA klasy min. 13. Intencją Zamawiającego jest zakup 

urządzeń nowoczesnych i najwyższej klasy. Wykonawcy znający rynek i najnowsze technologie, w 

załażeniu Zamawiającego właśnie taki sprzęt zaoferują.  

 

Pytanie 59: Specyfikacja Techniczna- Część nr 4 – Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów  

Ad. 18 – Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę nie wymagającą podłączenia do szpitalnej sieci 

powietrza medycznego? Oferowane przez nas szafy wyposażone są we wbudowane sprężarki 

bezolejowe, dzięki czemu nie jest koniczne podłączanie do szpitalnej sieci powietrza medycznego. 

Umożliwia to swobodne ustawianie szafy w dowolnym miejscu pomieszczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający zmieni zapisy SIWZ w tym zakresie. Jeżeli oferowany produkt będzie 

posiadał własne niezależne źródło sprężonego powietrza zostanie dopuszczony. 

 

Pytanie 60: Specyfikacja Techniczna- Część nr 4 – Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów  

Ad. 21 – Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając mocy na poziomie 75W? 
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Większość szaf wiodących producentów wymaga mocy przyłączeniowej na poziomie 1,5 – 6 kW, a 

nie 75W. Prosimy o dopuszczenie do oceny szafy o mocy 2,0kW 

Odpowiedź: Zamawiający zmieni zapisy SIWZ w tym zakresie. Pobór mocy max. 6 kW 

 

Pytanie 61: Specyfikacja Techniczna- Część nr 4 – Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów  

Ad. 22 – Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę zasilaną prądem 1-fazowym (230V, 50Hz) 

wyposażoną w bezpieczniki dopasowane do konstrukcji urządzenia. Wprowadzenie tak dokładnych 

wymagań jednoznacznie wskazuje na konkretne rozwiązanie, co stanowi ograniczanie konkurencji i 

naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu urządzenia.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy SIWZ w tym zakresie. Oferowane urządzenie może być 

zasilane prądem jednofazowym o napięciu 230 V. 

 

Pytanie 62: Specyfikacja Techniczna- Część nr 4 – Szafa do suszenia i przechowywania endoskopów  

Ad. 23 – Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę o masie 250 kg? Szafy przelotowe są 

wbudowywane w ścianę, tak aby utworzyć dwie strefy. Nośność podłóg, na których są ustawiane 

jest dużo większa niż podane w SIWZ 150 kg więc wprowadzenie takiego wymogu nie ma żadnego 

uzasadnienia merytorycznego ani funkcjonalnego. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy SIWZ w tym zakresie i zwiększył dopuszczalną masę szafy 

do 250 kg. 

 

Pytanie 63: Część 4, Pkt. 4  

Czy Zamawiający wymaga, aby szafa miała możliwość przechowywania endoskopów do 30 dni, 

potwierdzoną badaniami laboratorium? 

Odpowiedź: Zamawiający nie uszczegóławia zapisów w tym zakresie. 

 

Pytanie 64: Część 4, Pkt. 5 

Czy Zamawiający dopuści szafę, w którym suszenie trwa do 90 min.? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy w tym zakresie i wymaga aby proces suszenia był nie 

dłuższy niż 90 minut. 

 

Pytanie 65: Część 4, Pkt. 8 

Czy w myśl obowiązujących wymagań i nadchodzących trendów, Zamawiający wymaga oświetlenia 

energooszczędnego lub oświetlenia LED? 

Odpowiedź: Zamawiający nie uszczegóławia zapisów w tym zakresie. 

 

Pytanie 66: Część 4, Pkt. 9, 11  

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego tj. przechowywanie endoskopów w 

pozycji wiszącej na specjalnych uchwytach eliminujących ryzyko uszkodzenia swobodnie zwisającej 
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końcówki?  Pozycja wisząca endoskopu jest zalecana we wszystkich wytycznych z uwagi na to, że 

tylko w takiej pozycji wilgoć swobodnie wypływa z endoskopu, a endoskop jest w pozycji 

bezpiecznej, bez niepotrzebnych naprężeń. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 67: Część 4, Pkt. 10 

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o dopuszczenie indywidualnych 

przyłączeń dla każdego uchwytu do endoskopu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymał zapisy SIWZ w zakresie objętym pytaniem 66. 

 

Pytanie 68: Część 4, Pkt. 10 

Czy Zamawiający wymaga, aby każdy zestaw przyłączeniowy był wyposażony w filtr HEPA? Tylko 

takie rozwiązanie sprawia, że przyłącza nie muszą być myte, dezynfekowane i suszone raz w 

tygodniu, a filtry HEPA w przyłączach są wymieniane przy okresowym przeglądzie serwisowym. 

Odpowiedź: Zmawiający nie uszczegóławia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 69: Część 4, Pkt. 21 

Czy Zamawiający dopuści szafę o poborze mocy 500W? Takie zużycie energii jest bardzo niewielkie 

dla urządzeń, które mają zapewnić suszenie i kondycjonowanie endoskopu. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy SIWZ w tym zakresie i określił maksymalna moc urządzenia 

do  6kW. 

 

Pytanie 70: Część 4, Pkt. 23 

Czy Zamawiający dopuści szafę o wadze 200 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy SIWZ w tym zakresie i określił maksymalna wagę 

urządzenia do 250kg. 

 

Pytanie 71: Czy  Zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C z zakresem ruchu pionowego 

ramienia wynoszącym 44,5 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający w związku z wcześniej udzieloną odpowiedzią na pytanie w tym zakresie 

zmienił zapisy SIWZ i dopuści aparat z minimalnym zakresem ruchu pionowego wynoszącym 42 cm. 

 

Pytanie 72: Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C wyposażony w uchwyt na 

wzmacniaczu obrazu do manipulowania ręcznego ramieniem C, jednak z ruchem pionowym 

sterowanym elektrycznie? 

Odpowiedź: Zamawiający w związku z udzieloną odpowiedzią zmienił zapisy SIWZ w tym zakresie i 

wykreślił zapis dotyczący wymogu ręcznego sterowania ramieniem w pionie. 
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Pytanie 73: Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C, którego częstotliwość generatora 

wynosi 40 kHz? Jest to minimalna różnica, nie mająca wpływu na jakość obrazowania. 

Odpowiedź: Zamawiający w związku z wcześniej udzieloną odpowiedzią na pytanie Wykonawcy 

zmienił zapisy SIWZ w tym zakresie i określił częstotliwość generatora na min. 29 do 50 kHz 

 

Pytanie 74: Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C bez seryjnej radiografii cyfrowej? 

Jest to anarchiczna funkcja, nie mająca zastosowania w obecnej diagnostyce obrazowej. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy SIWZ w tym zakresie i wykreślił zapis wymogu seryjnej 

radiografii cyfrowej. 

 

Pytanie 75: Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C bez wskaźnika mAs? Jest to 

wartość, która nie ma przełożenia na jakość obrazowania. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił zapisy SIWZ w tym zakresie i nie określa tego parametru. 

 

Pytanie 76: Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C, którego fluoroskopia pulsacyjna 

wynosi 4 mA, oraz z trybem high level pulsed fluoro mode wynoszącym 12 mA? Jest to prąd, który 

umożliwia uzyskanie wysokiej jakości obrazu przy maksymalnej ochronie personelu medycznego 

oraz pacjenta. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy SIWZ w tym zakresie. Prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej 

zostaje określony na poziomie 4 – 12 mA. 

 

Pytanie 77: Czy Zamawiający wprowadzi wymóg prawdziwej fluoroskopii ciągłej, bez wskaźnika 

klatek na sekundę? 

Odpowiedź: Zamawiający nie określa wymogów dla tego parametru.  

 

Pytanie 78: Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C, którego pojemność cieplna anody 

wynosi 76 kHU, jednak o dużo większej pojemności cieplnej kołpaka wynoszącej 900 kHU? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie.  Pojemność cieplna anody zostaje 

określona na ≥ 76kHU zaś dla kołpaka ≥900kHU 

 

Pytanie 79: Czy Zamawiający wprowadzi wymóg 3 pól obrazowania, jako niezbędny do wykonania 

wielu procedur diagnostycznych podczas zabiegów na bloku operacyjnym? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy treści SIWZ w tym zakresie. Minimalna ilość pól zostaje 

określona na 3. Zamawiający chce nabyć sprzęt wysokiej jakości, który będzie spełniał coraz większe 

wymagania wobec diagnostyki obrazowej. 

 

Pytanie 80: Czy  Zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C, którego rozdzielczość 

najmniejszego pola wynosi 3,5 lp/mm? 



Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. 
ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec 

Tel. +48 48 664 91 00 E – mail: sekretariat@pcmg.pl 
Fax. +48 48 664 21 81                www.pcmg.pl 

 

Sporządziła: Hubert Wasila  

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  ul. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec 
Wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M St. Warszawy w Warszawie.  
Nr KRS:  0000351118, NIP 797- 201- 92- 61,   REGON:  142203546 

 

Odpowiedź: Zamawiający w związku z wcześniejszą odpowiedzią na pytanie Wykonawcy zmienił 

wymogi dla tego parametru na min. 2,8lp/mm. 

 

Pytanie 81: Czy  Zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C z monitorami umieszczonymi na 

niezależnym wózku, bez opcji składania na czas transportu? 

Odpowiedź: Zamawiający w związku z wcześniej udzielona odpowiedzią na pytanie wykonawcy 

odstąpił od wymogu składanych monitorów. 

 

Pytanie 82: Czy  Zamawiający wprowadzi wymóg luminacji monitorów min. 1000 cd/m2? 

Odpowiedź: Zamawiający nie określa wymagań dla tego parametru. 

 

Pytanie 83: Czy  Zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C z panelem z klawiaturą 

membranową z klawiszami pogrupowanymi zgodnie z ich przeznaczeniem? Jest to rozwiązanie 

stosowane w większości aparatów czołowych producentów. 

Odpowiedź: Zamawiający w związku z wcześniej udzielona odpowiedzią na pytanie Wykonawcy 

zmienił zapisy w tym zakresie i dopuści aparat z klawiatura membranową. 

 

Pytanie 84: Czy  Zamawiający wprowadzi wymóg, aby aparat RTG z ramieniem C, posiadał dysk 

twardy o pojemności min. 100 000 obrazów? Duża pojemność dysku ma istotne znaczenie dla 

zachowania ciągłości pracy i archiwizacji wielu badań w chwili, gdy aparat tymczasowo nie ma 

możliwości podłączenia do sieci szpitalnej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie opisuje wymagań w tym zakresie. Jeżeli zaproponowany aparat będzie 

posiadał taki dysk, zostanie dopuszczony do oceny ale nie będzie ten parametr punktowany. 

 

Pytanie 85: Czy  Zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C, którego istotne elementy nie 

pochodzą od jednego producenta? Zapisy takie są niezgodne z przepisami obowiązującymi w Unii 

Europejskiej, ograniczając konkurencję i umożliwiają złożenie tylko jednej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający w związku z wcześniej udzieloną odpowiedzią na pytanie wykonawcy 

wykreślił ten wymóg z SIWZ. 

 

Pytanie 86: Wnosimy do Zamawiającego o ujednolicenie wymogu dotyczącego wysokości materacy, 

tj. określenie w punkcie 9. minimalnej wysokości 60 mm, tak jak Zamawiający określił w punkcie 25.  

Odpowiedź: Zamawiający poprawił ten błąd w SIWZ i zmienił zapis w celu ujednolicenia wymagań 

określonych w SIWZ. 

 

Pytanie 87: Pkt 6.3.3.c) - Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi 

wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych 

określony przez autoryzowanego dystrybutora oferowanego wyrobu? 
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Odpowiedź: Zamawiający uzna takie dokumenty jako spełniające wymagania. 

 

Pytanie 88: Załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa /wzór/ 

§5 pkt. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu reakcji na zgłoszenie usunięcia 

wady do 48 h od momentu zgłoszenia w dni robocze? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 89: Pakiet nr 5 – Wysokospecjalistyczny stół operacyjny: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w dzielone oparcie pleców 

pozwalające na uzyskanie wypiętrzenia ławeczki nerkowej (jak na poniższej wizualizacji – bez opcji 

wklęśnięcia klatki) regulowane elektrohydraulicznie w zakresie 0-120mm. Dodatkowo całe oparcie 

pleców regulowane jest również za pomocą pilota – elektrohydraulicznie w zakresie -35o do +75o? – 

dotyczy l.p. 2, 8, 10 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 90: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonymi w 

listwy bez ograniczników zabezpieczających korpusy mocujące wyposażenie przed ich 

przypadkowym wypadnięciem? Wyposażenie dedykowane do oferowanego stołu operacyjnego nie 

jest wsuwane na listwę, może być założone i zdjęte w dowolnym miejscu na listwie – dotyczy 4 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 91: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na elektrohydrauliczny napęd stołu, w których funkcje 

realizowane za pomocą pilota to: regulacja wysokości, regulacja oparcia (całego) pleców, przechyły 

boczne, przechyły Trendelenburga i anty-Trendelenburga, funkcja flex i Reflex, pozycja „0” 

(poziomowanie blatu wraz z wszystkimi segmentami), przesuw wzdłużny blatu, blokowanie i 

odblokowywanie stołu do podłoża. Natomiast funkcje realizowane ręcznie (wspomagane 

sprężynami gazowymi) to regulacja podgłówka i podnóżków. – dotyczy l.p. 5, 8, 14, 15, 16 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 92: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego o długości 2100mm 

i szerokości z szynami bocznymi – 560mm (szerokość samego materaca – 500mm)? – dotyczy l.p. 6, 

7 
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 93: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z zakresem elektrohydraulicznej 

regulacji wysokości (bez materaca) 665-1115mm? – dotyczy l.p. 9 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 94: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w segment nożny 

(dwa podnóżki bez dodatkowego podziału w okolicy kolana) regulowany ręcznie, wspomagany 

sprężynami gazowymi – w zakresie +20o do -90o ? – dotyczy l.p. 14 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 95: Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie pilota bez podświetlenia i wyświetlacza 

LCD, wyposażonego w czytelne piktogramy przedstawiające poszczególne funkcje stołu. Po 

włączeniu pilota – diody sygnalizują stan naładowania. Poza wyżej wymienionymi alternatywnymi i 

równie funkcjonalnymi rozwiązaniami, pilot spełnia wszystkie pozostałe zapisy punktu 17 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 96: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z podstawą w kształcie litery T, 

wyposażonej w wysokiej jakości układ jezdny składający się z 3 kół: jedno koło pojedyncze 

obrotowe, pozostałe dwa podwójne, nieskrętne pełniące rolę wspomagającą do jazdy na wprost? 

Podstawa przykrywająca w całości koła transportowe. Konstrukcja stołu w kształcie litery T jest 

bardzo ergonomiczna, pozwala na bardzo dobry dostęp operatora do pacjenta. Stół blokowany do 

podłoża za pomocą wysuwanych elektrohydraulicznie stopek – dotyczy l.p. 20-22 

 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

 

Pytanie 97: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, który nie posiada wypełnienia 

segmentów wykonanych z kompozytu z włóknem węglowym. Wykonawca proponuje stół 

wyposażony w segmenty wykonane z materiału HPL, który gwarantuje pełną przezierność. 

Dodatkowo ofertowany stół nie posiada poprzecznych elementów w blacie, które utrudniałyby 

przezierność.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie 98: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu bez systemu antykolizyjnego?– 

dotyczy l.p. 5 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 99: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o dopuszczalnym obciążeniu 

dynamicznym 275kg oraz statycznym 320 kg? – dotyczy l.p. 26, 27 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 100: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania do 20.12.18r.? 

Prośbę swoją uzasadniamy wydłużeniem terminu dostaw na podzespoły do stołów od naszych 

poddostawców, z uwagi na zbliżający się ostatni kwartał roku.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Przedmiot zamówienia jest 

finansowany z środków budżetu państwa dlatego zamawiający ma terminy określone na 

prawidłowe rozliczenie dotacji i nie może wydłużać terminów realizacji dostaw. 

 

Pytanie 101: 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: Zamawiający wyrazi na to zgodę. 

 

Pytanie 102: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do dnia 

19 grudnia 2018 roku.  

Konieczność zamówienia urządzenia o wymaganych parametrach (które nie jest dostępne od ręki u 

producenta i podlega konfiguracji zgodnie z parametrami Zamawiającego) oraz jego transport 

wydłużają czas oczekiwania. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Przedmiot zamówienia jest 

finansowany z środków budżetu państwa dlatego zamawiający ma terminy określone na 

prawidłowe rozliczenie dotacji i nie może wydłużać terminów realizacji dostaw. 

 

Pytanie 103: §5 ust 3 Prosimy o usunięcie zapisów dotyczących żądania wymiany  sprzętu. 

Ustęp nie wskazuje w jakich okolicznościach Zamawiający może żądać wymiany sprzętu, co pozwala 

na wystosowanie takiego żądania bez uzasadnienia, lub w przypadku nieznaczących napraw 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 104: §5 ust 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni 

roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. 

Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie 105: §5 ust 6 Prosimy o usunięcie zapisów dotyczących zobowiązania wymiany  sprzętu. 

Ustęp nie wskazuje w jakich okolicznościach Wykonawca jest zobowiązany do wymiany sprzętu, co 

pozwala na wystosowanie takiego żądania bez uzasadnienia, lub w przypadku nieznaczących 

napraw. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 106: Ustęp nie wskazuje w jakich okolicznościach Wykonawca jest zobowiązany do wymiany 

sprzętu, co pozwala na wystosowanie takiego żądania bez uzasadnienia, lub w przypadku 

nieznaczących napraw. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 107: §9 ust 4 Prosimy o zmianę zapisów tak, aby pozwalały na usunięcie wady w zamian za 

wymiany towaru na wolny od wad. 

Ustęp nie wskazuje o jakie wady chodzi i nie pozwala Dostawcy na usunięcie ich poprzez naprawę, 

co pozwala na wystosowanie żądania wymiany sprzętu b w przypadku nieznaczących wad. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 108: Dotyczy Parametry Techniczne: Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający  wymaga myjni z dwoma oddzielnymi komorami 

pozwalającej na jednoczesne procesowanie dwóch endoskopów oddzielnie  w każdej komorze w 

sposób asymetryczny. Takie rozwiązanie umożliwia jednoczesne  mycie i dezynfekcje kolonoskopu i 

gastroskopu nie zalecane w myjniach koszowych  gdzie  dochodzi do kontaktu obu endoskopów  i 

wzrasta ryzyko zakażeń  krzyżowych. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy myjni z dwoma niezależnymi(osobnymi) komorami. 

Wymóg ten ma na celu umożliwić mycie gastroskopu i kolonoskopu w jednym czasie bez kontaktu 

ze sobą. Zamawiający dopuszcza też rozwiązanie gdy wykonawca dostarczy dwie, takie same 

pojedyncze myjnie tego samego producenta. Urządzenia te muszą posiadać te same parametry i 

pracować pod jednym systemem informatycznym współpracującym z szafa do suszenia i 

przechowywania endoskopów. 

 

Pytanie 109: Dotyczy Parametry Techniczne: Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami 

ad` p-t 3 

Prosimy o dopuszczenie myjni  pracującej  w temperaturze pokojowej 20-25 0C ,  wydłużającej 

żywotność drogich endoskopów. Wysoka temperatura 50-580C negatywnie wpływa na trwałość 

poddawanych jej działaniu materiałów .Zwiększa ryzyko uszkodzenia  endoskopu i  wymusza wysoko 
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kosztowe naprawy. Ponadto  podgrzewanie  myjni do temperatury 50-580 C wymaga zastosowania 

napięcia 400V związanego ze znacznie wyższym zużyciem energii elektrycznej, której cena 

systematycznie rośnie. Dodatkowo  wymaga specjalnego przyłącza elektrycznego. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie i dopuści urządzenia, których zakres 

pracy mieści się w przedziale temperaturowym 20-58 stopni Celsjusza. 

 

Pytanie 110: Dotyczy Parametry Techniczne: Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami 

ad` p-t 5 

Prosimy o dopuszczenie myjni z obudową ze stali kwasoodpornej oraz odpornego na działanie 

środków chemicznych , detergentów  twardego materiału PVC. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 111: Dotyczy Parametry Techniczne: Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami 

ad` p-t 6 

Prosimy o dopuszczenie myjni bez kondensatora oparów. Oferowana myjnia pracuje w 

temperaturze pokojowej i nie wytwarza oparów charakterystycznych dla myjni 

wysokotemperaturowych ( 50 -580C).     Nie wymaga  więc tego typu dodatkowego urządzenia.. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 112: Dotyczy Parametry Techniczne: Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami 

ad` p-t 10 

Prosimy o dopuszczenie myjni z dwoma oddzielnymi komorami umożliwiającymi  niezależne 

reprocesowanie endoskopów. W myjni z koszem - zgodnie z wytycznymi  ESGE, ESGNA- nie jest 

wskazana jednoczesna dezynfekcja  gastro i kolonoskopów ze względu na ryzyko zakażeń  

krzyżowych. Myjnia posiadająca dwie niezależnie działające komory pozbawiona jest tej 

niedoskonałości .W przypadku awarii  myjni  z koszem  znajdujące się wewnątrz dwa endoskopy 

automatycznie zostają  wyłączone  z badań  do czasu naprawy .Ta sytuacja  nie ma miejsca  w 

oferowanej myjni w dwoma  osobnymi komorami .Prosimy  także o określenie czy Zamawiający 

wymaga myjni z dwoma niezależnie  ,asymetrycznie działającymi    komorami.  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy myjni z dwoma niezależnymi(osobnymi) komorami. 

Wymóg ten ma na celu umożliwić mycie gastroskopu i kolonoskopu w jednym czasie bez kontaktu 

ze sobą. Zamawiający dopuszcza też rozwiązanie gdy wykonawca dostarczy dwie, takie same 

pojedyncze myjnie tego samego producenta. Urządzenia te muszą posiadać te same parametry i 

pracować pod jednym systemem informatycznym współpracującym z szafa do suszenia i 

przechowywania endoskopów. 
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Pytanie 113: Dotyczy Parametry Techniczne: Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami 

ad` p-t 11 

Prosimy o dopuszczenie myjni z dwoma komorami  zamykanymi  pokrywami  z wbudowanymi 

przezroczystymi elementami pozwalającymi na stale monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji 

endoskopów .Otwarcie i zamknięcie  pokryw sygnalizowane jest za pomocą czujników .   

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy SIWZ w tym zakresie na: otwieranie komory pozwalające 

na podgląd procesu mycia bez konieczności jej otwierania. 

 

Pytanie 114: Dotyczy Parametry Techniczne: Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami 

ad` p-t 12 

Prosimy o dopuszczenie myjni posiadającej system suszenia  powierzchni endoskopów zgodnie z 

normą EN15883 cz 4.za pomocą  powietrza oraz opcjonalnie alkoholu. Nie ma regulacji  prawnych 

ani wymogu dosuszania  płaszcza  zewnętrznego   po zakończonym procesie. Źródłem potencjalnych 

zakażeń  są wilgotne kanały wewnętrzne .Każda myjnia niskotemperaturowa po zakończeniu 

procesowania pozostawia  endoskop suchy wewnątrz, zgodnie z  wymogami  EN ISO 15883.  oraz 

zaleceniami ESGE, ESGNA. Przechowywanie  powinno odbywać  się w  szafie z cyrkulacją powietrza  

gwarantującej czystość mikrobiologiczną endoskopu  . Dodatkowa suszarka ( obecna w myjniach 

wysokotemperaturowych 50-580C) nie ma więc uzasadnienia  a jedynie dodatkowo obciąża 

energetycznie instalacje szpitalną oraz podnosi koszty obsługi obniżając jednocześnie żywotność 

endoskopów.                                            

Odpowiedź: Zamawiający zmienił treść SIWZ i usunął zapis dotyczący dodatkowej suszarki 

 

Pytanie 115: Dotyczy Parametry Techniczne: Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami 

ad` p-t 16 

Prosimy o dopuszczenie myjni z wyświetlaczem tekstowym oraz  dodatkowo bieżącą  sygnalizacją   

fazy  każdego cyklu . 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 116: Dotyczy Parametry Techniczne: Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami 

ad` p-t 17 

Prosimy o dopuszczenie myjni z komunikatami w języku angielskim. Do myjni  zawsze dołączana jest 

instrukcja z komunikatami w języku polskim . 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie 117: Dotyczy Parametry Techniczne: Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami 

ad` p-t 20 

Prosimy o dopuszczenie myjni pracującej w temperaturze pokojowej nie wymagającej użycia 

czujników temperatury  stosowanych  w myjniach  z podgrzewaniem  do 50-580C. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 118: Dotyczy Parametry Techniczne: Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami 

ad` p-t 21 

Prosimy o dopuszczenie myjni z zasilaniem 230-240V /50-60 Hz 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia i określił zakres prądu zasilania na 

230-400V 

 

Pytanie 119: Dotyczy Parametry Techniczne: Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami 

ad` p-t 22 

Prosimy o dopuszczenie myjni pracującej w temperaturze pokojowej ( bez podgrzewania) nie 

wymagającej  tym samym zabezpieczeń  termicznych  stosowanych  w myjniach  z podgrzewaniem  

do 50-580C. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 120: Dotyczy Parametry Techniczne: Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami 

ad` p-t 24 

Prosimy o dopuszczenie myjni ,w której programowanie stosowanych endoskopów odbywa się w 

inny sposób nic kodem kreskowym. Zaprogramowany  numeru oraz symbolu każdego   endoskopu 

widoczny jest zawsze na wydruku potwierdzającym prawidłowość  przeprowadzonego cyklu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 121: Dotyczy Parametry Techniczne: Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami 

ad` p-t 32 

Prosimy o wyrażenie zgody na  siedzibę Autoryzowanego Serwisu na terenie Polski  w odległości 

większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. Odległość  siedziby nie ma wpływu  na terminy 

realizacji określonych parametrami zawartymi w SIWZ wymogów obsługi i serwisowania. Spełniamy 

wszystkie  oczekiwania Zamawiającego dotyczącego  czasu reakcji na zgłoszenie oraz pozostałych 

parametrów.  
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Odpowiedź: Zmawiający zmieni zapisy SIWZ w tym zakresie i wykreśli zapis dotyczący odległości 

serwisu od siedziby Zamawiającego. 

 

Pytanie 122: Dotyczy Parametry Techniczne: Część nr 3 – Automatyczna myjnia - dezynfektor do 

endoskopów z dwoma niezależnymi komorami 

ad` p-t 34 

Prosimy  o dopuszczenie  jedynie zwalidowanych z myjnia środków  dezynfekcyjnych z  substancja 

czynna opartą o kwas  nadoctowy lub aldehyd glutarowy lub  też aldehyd ortoftalowy   

pochodzących od dwóch producentów. Zgodnie z opinią zespołu konsultantów PSSM ( E.Kutrowska, 

W.Olszak. B.Waszak) preparat dezynfekcyjny i myjący muszą  być kompatybilne ,od jednego 

producenta a parametry ich stosowania zgodne z procesami maszynowymi mycia i dezynfekcji. 

Zwalidowane z myjnią środki dezynfekcyjne ,gwarantujące skuteczność przeprowadzanych 

procesów posiadają ścisle określone parametry dozowania ( ilość, czas, temperaturę) dostosowana 

do określonego typu endoskopu.  

Każda zmiana zwalidowanych parametrów( poprzez regulację użytkownika, użycie innych 

preparatów)  niesie ryzyko niewłaściwej ,nieprawidłowej a przez to nieskutecznej dekontaminacji 

procesowanego endoskopu. Preparaty niezwalidowane   ( tzw. dowolnie dobierane) z myjnią  nie 

dają gwarancji  mikrobójczości. Badania  preparatów  zgodnie z obowiązującymi normami dotyczą  

dezynfekcji manualnej.  Stąd wymagania przeprowadzenia  walidacji dla stosowania w myjniach.   

Użycie innych  preparatów zwiększa  ryzyko zakażeń krzyżowych. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił treść SIWZ w tym zakresie. Pkt 34 po zmianie brzmi: Urządzenie 

spełniające wymagania normy PN EN ISO 15883, zgodność z normą bez względu na stosowane 

środki – oparte na aldehydzie glutarowym lub kwasie nadoctowym. 

 

Pytanie 123: Część 5 – Wysokospecjalistyczny stół operacyjny 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z dwuczęściowym oparciem pleców bez 

możliwości niezależnego ruchu kątowego poniżej i powyżej poziomu, regulowanego 

elektrohydraulicznie? W oferowanym stole wypiętrzenie do nefrektomii, torakochirurgii czy 

tyreoidektomii uzyskiwane jest za pomocą sterowanej elektrohydraulicznie funkcji łamania blatu 

pomiędzy segmentem plecowym dolnym a lędźwiowym? Oferowane rozwiązanie zapewnia większy 

komfort dla pacjenta a także wygodniejsza pracę dla zespołu chirurgicznego przy zachowaniu 

wyższej funkcjonalności stołu niż opisane wypiętrzenie tylko w segmencie piersiowym 

uniemożliwiające np. zabiegi nefrektomii w ułożeniu bocznym. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 124: Część 5 – Wysokospecjalistyczny stół operacyjny 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym jest możliwość zamiany 

miejscami podnóżków z podgłówkiem i wskazanie na pilocie zmiany orientacji blatu wraz z 
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automatyczną interpretacją sterowania sterowania funkcjami stołu przez system? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 125: Część 5 – Wysokospecjalistyczny stół operacyjny 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym wszystkie funkcje są 

sterowane elektrohydraulicznie? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 126: Część 5 – Wysokospecjalistyczny stół operacyjny 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny o długości 2300 mm co jest wymiarem 

minimalnie różnym od wymaganego? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 127: Część 5 – Wysokospecjalistyczny stół operacyjny 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym 

- szerokość materacy wynosi 520 mm 

- całkowita szerokość blatu (z listwami bocznymi) wynosi 590 mm? 

Pragniemy zauważyć, że są to różnice niewiele różniące się od wymaganych. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 128: Część 5 – Wysokospecjalistyczny stół operacyjny 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym możliwa jest regulacja za 

pomocą pilota przewodowego następujących funkcji: 

Regulacja za pomocą pilota przewodowego następujących funkcji:  

regulacja wysokości  

przechyły boczne  

przechył Trendelenburga i anty-Trendelenburga  

regulacja nachylenia podnóżków  

funkcji flex/reflex  

pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz ze wszystkimi segmentami regulowanymi 

poprzez napęd elektrohydrauliczny,  

przesuw wzdłużny blatu  

blokowanie oraz odblokowywanie stołu do podłoża (centralna blokada kół)  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 129: Część 5 – Wysokospecjalistyczny stół operacyjny 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny, w którym regulacja wysokości blatu 

realizowana jest przez napęd elektrohydrauliczny i wynosi od 775 mm do 1275 mm - wysokość 
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mierzona z materacem z pamięcią kształtu (wysokość materaca 75 mm)? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 130: Część 5 – Wysokospecjalistyczny stół operacyjny 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacją oparcia pleców realizowana 

przez napęd elektrohydrauliczny w zakresie od -45o do +900 w na przegubie łączącym dolną płytę 

pleców z odcinkiem lędźwiowym? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 131: Część 5 – Wysokospecjalistyczny stół operacyjny 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacją kąta nachylenia podnóżków 

realizowana przez napęd elektrohydrauliczny (osobno dla każdego podnóżka) w płaszczyźnie 

pionowej (w konfiguracji normalnej blatu): od -100o do +80o co jest parametrem dużo lepszym od 

wymaganego? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 132: Część 5 – Wysokospecjalistyczny stół operacyjny 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z regulacją podgłówka (w konfiguracji 

normalnej blatu) od -60° do +60° z systemem zapadkowym który jest bezawaryjny i bezpieczniejszy 

od wymaganego? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 133: Część 5 – Wysokospecjalistyczny stół operacyjny 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny wyposażony w przewodowy pilot z 

wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i 

z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie 

funkcje. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu znajduje się informacja piktogramowa o stanie 

naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram 

przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. 

Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. 

Podłączany do panelu umieszczonego z boku kolumny z możliwością obsługi z każdej strony co jest 

parametrem lepszym od wymganego? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 134: Część 5 – Wysokospecjalistyczny stół operacyjny 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny wyposażony w 4 koła o średnicy 100 mm 

z napędem elektrycznym zapewniającymi wysoką mobilność stołu i pewne hamowanie? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie 135: Część 5 – Wysokospecjalistyczny stół operacyjny 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół operacyjny z segmentami blatu wykonanymi w 

wysokiej jakości włókna węglowego o współczynniku przezierności mniejszym niż 1 mm Al co jest 

różnicą niezauważalną podczas użytkowania w porównaniu do wymaganej? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 136: Część 5 – Wysokospecjalistyczny stół operacyjny 

Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby podstawa stołu była pokryta powłoką anty-bakteryjną? 

Odpowiedź: Zamawiający nie opisuje tego wymogu. 

 

Pytanie 137: Część 5 – Wysokospecjalistyczny stół operacyjny 

Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby szyny stołu były bez widocznych śrub i nitów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie opisuje tego wymogu 

 

Pytanie 138: Par. 5 ust. 4  - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy 

konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj 

wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w 

ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni 

roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 4 dni roboczych w 

przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku 

konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 139: Par. 5 ust. 4  - Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną 

diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem 

sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 140: Par. 9 ust. 1- W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na 

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

zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych oraz ograniczenia ich wysokości do maksymalnie 

10% ceny. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 141: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści 3 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie 

dodatkowych urządzeń? 
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Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy SIWZ w tym zakresie i wymaga min. 3 dodatkowych gniazd 

elektrycznych. 

 

Pytanie 142: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 9 Czy Zamawiający będzie wymagał  wizualizacji zasilania  gazowego (N2O, O2, powietrze) z 

sieci centralnej z obrazowaniem ciśnień na ekranie wentylatora aparatu do znieczulenia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie uszczegóławia wymogów w tym zakresie. 

 

Pytanie 143: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 10 Czy Zamawiający będzie wymagał  wizualizacji zasilania  gazowego (N2O, O2, powietrze) z 

butli z obrazowaniem ciśnień na ekranie wentylatora aparatu do znieczulenia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie uszczegóławia wymogów w tym zakresie. 

 

Pytanie 144: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści zasilanie awaryjne aparatu na 90 minut w warunkach 

standardowych oraz min. 30 min. w warunkach ekstremalnych? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zasilania awaryjnego na czas min. 80 minut. Zamawiający nie 

rozumie co oznaczają warunki ekstremalne. 

 

Pytanie 145: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku 

azotu, powietrza, z wyświetlaniem wartości przepływów na ekranie; zakres tlen: 0,1-15l/min;  

powietrze: 0-15 l/ min.; N2O: 0-10l/ min? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie i nie określa zakresów dla 

poszczególnych gazów. 

 

Pytanie 146: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia wyposażony w pneumatyczny mieszalnik 

świeżych gazów? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy SIWZ w tym zakresie i nie określa rodzaju napędu 

mieszalnika. 

 

Pytanie 147: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści dostosowanie do znieczulenia z niskimi przepływami: ustawienie 

przepływu świeżych gazów od min. 100 ml/min? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie i nie określa minimalnego przepływu 

gazów. 
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Pytanie 148: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez podgrzewanego układu oddechowego, 

ale z podgrzewanymi czujnikami przepływu? Jest to nowoczesne rozwiązanie zapobiegające 

przegrzaniu mieszaniny oddechowej i pacjenta. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 149: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 24 Czy Zamawiający dopuści obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności 25-75l/min? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy SIWZ w tym zakresie i ustala minimalną wartość wydajności 

na 25l/min. 

 

Pytanie 150: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz 

O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-10 l/min.? 

Odpowiedź: Zamawiający  zmienia zapisy SIWZ w tym zakresie i modyfikuje zapisy dot. zakresu 0 – 

min.10 max. 20l/min 

 

Pytanie 151: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści pochłaniacz dwutlenku węgla o pojemności 1,37l? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy SIWZ w tym zakresie i wymaga pochłaniacza o pojemności 

min. 1,37l 

 

Pytanie 152: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości wizualizacji zastawek wdechowej i 

wydechowej w układzie okrężnym? Urządzenie wyposażone jest w cyfrowo sterowane zastawki 

przepływu, co umożliwia wentylację wszystkich grup pacjentów od noworodków do osób dorosłych. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie 153: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 38 Czy Zamawiający dopuści dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP w zakresie 4-30 

cmH2O 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie 154: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści regulację stosunku wdechu do wydechu w zakresie 2:1 do 1:8? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie 155: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 
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Pkt. 41 Czy Zamawiający dopuści regulację ciśnienia wdechowego w zakresie od 5 do 60 cmH2O? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie 156: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 42 Czy Zamawiający dopuści regulację ciśnienia wspomagania w zakresie 2 do 40 cmH2O? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie 157: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 46 Czy Zamawiający dopuści regulację czułości wyzwalania przepływowego w zakresie 0,2l/min-

10l/min? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie 158: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 47 Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie 159: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 56 Czy Zamawiający dopuści automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu 12 ostatnich 

komunikatów o alarmach i błędach? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie 160: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 68 Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran respiratora o przekątnej 15” z mocowaniem na 

specjalnym wysięgniku ułatwiającym wygodne ustawienie położenie ekranu? Jest to rozwiązanie o 

wiele bardziej nowoczesne i funkcjonalne. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapis SIWZ i usunął wymów wbudowanego monitora.  

 

Pytanie 161: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 73 Czy Zamawiający dopuści stałe wyświetlana na ekranie aparatu aktualnego czasu oraz 

wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu, z wyświetleniem  daty bez 

jej ciągłej wizualizacji ? 

 

Pytanie 162: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 81 Czy Zamawiający usunie ten parametr jako charakterystyczny dla jednego producenta 

ewentualnie zastąpi go zapisem „ Aparat i monitor jednego producenta, kompatybilność modułowa 

(możliwość wykorzystania modułu aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących 

np. stężeń gazów)? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy SIWZ w tym zakresie. Pkt po zmianie treści dotyczy 
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wymagania modułu BIS 

 

Pytanie 163: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 84 Czy Zamawiający będzie wymagał kompatybilności z posiadanymi przez Zamawiającego 

modułami Carescape? 

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 

 

Pytanie 164: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 85 Czy Zamawiający dopuści złącze galwaniczne? Złącze podczerwieni jest używane tylko przez 

jednego producenta firmę Mindray i uniemożliwia złożenie oferty innym producentom ? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy w tym zakresie i dopuszcza złącze galwaniczne. 

 

Pytanie 165: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 86 Czy Zamawiający dopuści kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną i 

miejscami parkingowymi na moduły, ekran LCD TFT o przekątnej 12”? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy SIWZ w tym zakresie i wymaga monitora o przekątnej min 

12” 

 

Pytanie 166: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 87 Czy Zamawiający dopuści 6 kanałów dynamicznych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie 167: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 90 Czy Zamawiający dopuści trendy tabelaryczne i graficzne 72 godzinne? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie 168: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 91 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie 169: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 95 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji obliczeń parametrów nerkowych? Czy 

Zamawiający może sprecyzować o jakie funkcje nerkowe chodzi? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy SIWZ w tym zakresie i funkcję ta określa jako opcjonalna 

bez konieczności jej oferowania. W specyfikacji technicznej można nanieść adnotacje „nie dotyczy” 

 

Pytanie 170: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Ten zapis nie jest precyzyjny ale charakterystyczny dla jednej firmy i uniemożliwia złożenie oferty 
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innym producentom. 

Odpowiedź: Zamawiający uznaje to zdanie jako część pytania 169 i pozostawi je bez odpowiedzi.  

 

Pytanie 171: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 98 Czy Zamawiający dopuści monitor bez nieinwazyjnego ciągłego pomiaru  rzutu minutowego 

serca? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie 172: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 103 Czy Zamawiający będzie wymagał kardiomonitora realizującego wieloodprowadzeniową 

analizę arytmii w 4 odprowadzeniach jednocześnie (zgodnie z zaleceniami AHA), co daje najwyższy 

poziom rozpoznawalności arytmii i minimalizuje wystąpienia fałszywych alarmów arytmii? 

Odpowiedź: Zamawiający nie uszczegóławia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 173: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 104 Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania algorytmu pomiarowego NIBP Dinamap 

SuperSTAT, wykorzystującego dwutubowy system wężyków i mankietów oraz schodkowej deflacji, 

zapewniającemu szybkość pomiarów, odporność na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca? 

Odpowiedź: Zamawiający nie uszczegóławia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 174: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 106 Czy Zamawiający dopuści tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe od 1min do 240 

min.? 

Odpowiedź: Zamawiający nie uszczegóławia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 175: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 107 Czy Zamawiający  będzie wymagał dostarczenia również mankietu dla pacjentów otyłych 

walidowanych do pomiaru na przedramieniu, co pozwoli na wiarygodne pomiary ciśnienia u 

najbardziej otyłych pacjentów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie uszczegóławia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 176: Część nr 2 – Aparat do znieczulenia ogólnego 2 szt. 

Pkt. 117 Czy wymóg Zamawiającego spełni parownik do sevofluranu  z mocowaniem Selectatec z 

wlewem typu QF ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie uszczegóławia zapisów SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 177: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 8 tygodni, od 

dnia podpisania umowy. Określony przez Zamawiającego termin może okazać się niewystarczający.  
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Należy wziąć pod uwagę, że oferowany aparat RTG produkowany jest przez producenta 

zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez przyszłego Użytkownika, a więc pod 

konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty                 

i podpisaniu umowy, a więc termin ten może być niewystarczający. W przypadku 

nieusprawiedliwionego opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawcy grożą kary 

umowne. 

W związku z powyższym, bardzo prosimy o wyrażenie zgody na termin realizacji do 8 tygodni od 

dnia podpisania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Zakup przedmiotu zamówienia 

jest dofinansowany z środków budżetu państwa dlatego nie jest możliwe wydłużanie terminów 

dostaw, gdyż zamawiającego zobowiązują terminy rozliczenia dotacji. 

 

Pytanie 178: Dotyczy  ust.4 § 5 Projektu  Umowy  

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na usunięcie uszkodzenia (w okresie gwarancji)                  

i uwzględnienie czasu naprawy bez wymiany części zamiennych i z wymianą części zamiennych. 

Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i do 7 dni roboczych                 

(w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy),liczony od zdiagnozowania 

usterki. 

Wyjaśniamy, że czas naprawy, zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych 

uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego 

uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu 

na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części                z 

zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść od 7-10 dni roboczych. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 179: Dotyczy  ust. 6 § 5 Projektu  Umowy  

 

(…)Podczas trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany 

sprzętu określonego w umowie (w przypadku 3 napraw tego samego elementu wyłączających 

aparat w eksploatacji)  

Wyjaśniamy, że w przypadku urządzenia jakim jest aparat RTG tego typu naprawy mogą dotyczyć 

bardzo drobnych części jak na przykład przycisk sterujący lub kabla i  w takich przypadkach, jeśli 

trzykrotna naprawa miałaby obligować do wymiany całego urządzenia na nowe jest to całkowicie 

niezasadne, gdyż naraża Wykonawcę na ogromne straty finansowe. Dlatego, w przypadku tak 

drobnego uszkodzenia, nie ma podstaw do wymiany całego aparatu na nowy, tym bardziej, że 

wpłynie to na podwyższenie ceny oferty, a Zamawiającemu zależy za zakupie sprzętu po atrakcyjnej 

cenie. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie 180: Dotyczy  ust. 6 § 5 Projektu  Umowy  

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu reakcji na zgłoszenie usunięcia wady do 48 godz. od 

momentu zgłoszenia w dni robocze. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 181: Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej 

propozycji. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 182: W nawiązaniu do ust.1 § 9 Projektu  Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie  kar 

umownych do wysokości  0,2% wartości brutto umowy w przypadku opóźnienia w realizacji 

zamówienia. 

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie 

przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień 

zwłoki. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 183: Zwracamy się z prośbą, aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z 

wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar 

umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na 

niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego                            

o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni 

wolnych od pracy). 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 184: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie pełnomocnictwa w wersji papierowej  

uprawniającego do złożenia oświadczenia JEDZ? Zgodnie z wymaganiami SIWZ, JEDZ zostanie 

złożony w formie elektronicznej oraz opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wyjaśniamy, iż na chwilę obecną nie posiadamy możliwości systemowych do złożenia 

pełnomocnictwa w wersji elektronicznej. Ponadto pragniemy zauważyć, że zgodnie   

art. 15.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych obowiązek złożenia pełnomocnictwa w wersji 

elektronicznej wejdzie w życie w dniu 18.10.2018 roku. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pełnomocnictwo w wersji papierowej. 
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Pytanie 185: Prosimy o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej 

Odpowiedź: SIWZ wraz załącznikami w wersji edytowalnej zostanie opublikowany po końcowej 

modyfikacji treści. 

 

Pytanie 186: Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas naprawy sprzętu wynosił 5 dni roboczych a sprzęt zastępczy 

zapewniany był w przypadku napraw wynoszących powyżej 5 dni roboczych? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 187: Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2, 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 188: Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 189: Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,2% ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 190: Część nr 4 – szafa do suszenia i przechowywania endoskopów 

dot. poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści do oceny przelotową szafę do przechowywania i suszenia endoskopów 

dostosowaną do przechowywania min. 8 endoskopów giętkich ? 

Wszystkie pozostałe parametry zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapisy SIWZ w tym zakresie i wymaga szafy na min. 8 

endoskopów. 
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