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ODPOWIEDZ
na :zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Pahst\qlo,

Uprzejmie informujemy, i2 do Zamauriajqcego wptynqla prorlba o wyja6nienie zapisu specyfikacji
istotnych warunk6rv zam6wienia, w postqpowaniu prowadzonym na prodstawie przc'pis{w ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam(irwiefi Publicznych (t.j. Dz, U.z2Cl!7 r.poz.'J.5792 pi62n. zm,)w
trybie przeta rgu nietograniczonego, na i

Doposaienie oSrodka implantacji stynnrulator(iw i defibrylator6w w nowoczesny sprzqt
diagnostyczno-leczniczy w SPZOZ w Siedlcach. Przetarg nr 2,

Tre5i wspromnianej proSby jest nastqprujqca :

Pvtanie nr L Zadanie nr l-

Ad. 1 Czy Zamawiajqcy dopuSci na zasadzie r6wnowaznoSci nastqpujqcy rrpis w tym punkcie:
"Zasilanie sieciowe: 1.OO-240 V AC, 50 / 6O tlz oraz akumulatorowe: akumulator NiMH w zestawie"
Odpowiedi: Tak.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 1

Ad.2 Czy Zamawiajqcy dopuSci na zasadzie rownowa2noSci nastqpujqcy opis w tym pufrkcie: "Czas
pracy na;zasilaniu arkumulatorowym: r'nin.2 h monitorowania lub > 1OO cyklilarJowania/Qefibrylacji z

pelnq energizl"

Odpowiedi: Tak.

Pytanie nr 3 Zadanie nr 1-

Ad. 7 Czy Zamawiajqcy dopuSr:i na zasadzie r6wnowazno6ci nastqpujqcy ,opis w ty'm punkcie:

"Wizualno-dZwiqkowy wskaZnik gotowo$ci urzqdzenia do u2ycia zlokalizowany 1ra ekranie
d efibrylato ra "

Adpowiedi: Tak.

Pytanie nr 4 Zadanie nr 1

Ad. 44 Czy Zamawiajqcy dopu(ci ni,r zasadzie r6wnowa2noSci nastqpujqcy opis w tym punkcie:

"Akumulator NiMH - 1 szt. / defikrrylatcrr"
Odpowiedi: Tok.

Pytanie nr 5 Zadanie nr 1-

dot.: pkt. 19 - Czy Zamawiajqcy dopu6ci do zaoferowania defibrylator z czasem l'adowania do warto(ci
energii maksymalnej wynoszqcym ponizej 1li sekund ir zasilania sieciowego iporri2ej 6 sekund z

zasilania ilkum ulatclrowego?
W defibrylatorze cr kt6rego dopuszczc.nie wnioskujemy ladowanie energii derfibrylacji w pierwszej
kolejno3ci realizowane je:;t z akumulatora. tadowanie energii defibrylacji z sieci 230 V dokonywane
jest w przypadkacrh calkowicie rozladowanego akumulatora, jego r.rszkodzt,:nia lub g2ytkowania
urzaldzenla br:z wtozonegcl akum ulatoril.
Odpowiedi:Tok.
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Pytanie nr 6 Zadanie nr 1-

dot.: pkt, 20 - Czy Zamawiajqcy dopu6ci do zao,ferowania defibrylator z czasem ladowania do wartoSci

energiizalecanejdla dorostych (150J lt 'wynoszqcym poni:iej L5 sekund z zasilanila sieciowggo iponi2ej
5 sekund z zasilaniar akumulatoroweeo,,i'
W defibrylatorze o kt6rego dopuszczenie wnioskujemy fadowanie energii derfibrylacji yv pierwszej

kolerjno5ci realizowane jest z akumulatora, tadowanie energii defibrylacji z sieci 230 V dokonywane
jest w przypadkach calkowicie roztadowanego akumulatora, jego uszkodzenia lub !r2ytkowania
urz4dzenia bez wlo2onego a kumulatorir.
Odpowiedi: Tak.

Pytanie nr 7 Zadanie nr 4
POZ. t Czy Zamawiiajqcy uryrazi zgodq na zaoferrowanie
Odpowiedi:Tak.

Pytanie nr 8 ,Zadanie nr 4
POZ.I Czy Zamawiajqcy wyrazi zgode; na zaoferowanie
Odnowiedi: Tak.

Pytanie nr 9 Zadanie nr 4
POZ.3 Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na zaoferrowanie
OdSrowiedi:Tak.

lgta De:;chapsa zakrzywiona,20 cm - lewa

lgla Deschapsa zakrzywiona,20 cfn - prawa

l'lo2yczki opatrunkowe, 16,5 cm, 
fofice 

tQpe

Pytanie nr 10 Zadarrie nr 4
POZ. L Czy Zamawiajqcy wyrazi ;rgodq na zaoferowanie Rozw6rki do
maksymalna szerokoSi rozwa rciar 50nrrn.
Odrtowiedi: Tak.

Pvtanie nr tLZadanie nr 2
OSLONY RTG

Pkt" L Prosimy o dopuszczenie parawanu mobilnego
regulowana od I2O do 1-80 cm, clo przr:mieszczania

przyl6zkowego RTG - ekwiwalent Pb 0,5 mm
Odpowiedi: fak.

Pytanie nr !2LZadanie nr 2
OSI.ONY RTG

Pkt. L i2 Prosimy o dopuszczenie oston wykonanych z gumy olowiowej, kt6ra zabezpiecza znacznie

skuteczniej, niz material bezolowiowy, przy czym w przypadku parawan6w, czy oslon do stolu
operacyjnego, ciq2;rr nie rna takiego znaczenia, jak w przypadku fartucl'r6w.
Odpowiedi: Tak.

Pytanie nr l-:|Zadanie nr 2
OKRYCIA OCHRONI\E RTCi

Poz.L Prosimy o prodanie przybli2onej wielkoici fartucl'ra (wzrost: do 158 cm; 158-J-70 im; 170-1.82

cm; L82-I94 cm, olbw6d w klatcer: do 96 cm; 96-108 cm; 108-120 cm; powy2ej 1L20 cm)
Prosimy o podanir:, czy fartuch ioslrrna na tarczycq majq byi wykonane z: gumy olowiowej czy

bezofowiowej,
Odpowiedi: 1- zestaw - wzrost 1-58-L7'0 cm, .3 zestowy - wzrost 170-1.82 cm. Finolnie, t)y przypodku

wystqpienia nieprzewidz:ianych okolicznoici, Zomowiajqcy zostrzello sobie prowo do zmiony
rozmior6wki"
Fortuchy i o:;lony na tarczycq moja byt wykt>nane z muterialu bezolowiowego o ekwir't4olencie Pb -

0,35 mm.
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ran - dtugp6i 13 cm,

szerokoSi ,20 cm lub 90 cnl, wysokoSi
oslaniajqcy personel przed dzialaniem



Pytanie nr 14,Zadanie nr 2
OKRYCIA OCHRONNE RTG

Poz. 2 Prosimy o wydzielenie pozycji 2: rlo osobnego pakir-'tu, co umo2liwi zlo2enie ofert wiqkszej ilo6ci
wykonawc6ur, a tym samym wptyrnie korzystnie na konkurencyjno56 ofert lub prosimy o
dopuszczr:nie do zaoferowania wiesr-ak6w na statywa(:h, jezdnych na k6lkach, dedykqwanych do
powieszenia osfon radiologicznych, VV przypadku dopus;zczenia wieszak6w na statywach prosimy o
okre6lenir=, czy wieszak ma byi 3,6 czy 12 ramienny.
Odpowiedi: Nie. Zomqwiojqcy podtrzyntuje zopisy StWZ,

Pytanie nr 1-5 (doty'czy wzoru umowy)
Pro:;imy Zamawiajqcego o wyjasnienie czy nie zaszla omylka w S 3 ust, L2 wzoru
nie powinien odwolywai siq do ust. l-:l a nie u:;t. 8.
Odpowiedi: Tak. lest to omylko pisar:;ka, prowidlowo zapis $ 3 ust j.2 t lzoru
do S3 ust. LL.

umow! i zapis ten

umowy odvloluie siq do

Pytanie nr 1-6 (dotyrczy wzoru umrcwy)
Pros;imy Zamiawiajqcego o zmianQ 5 6 ust. l_O wzoru umowy na:
"Czas przystqpienia serwisu do naprawy gwarancyjnel od zgtoszenia uszkorlzenia, p4zekazanego
faksem, wynosi ma;r 48 h w dni robocze."
Terrnin 24 godz w dni robocze jest terminem wyjqtkowo kr6tkim, a sprzQt bqdqcy pizedmiotem
postqpowania nie jt-'st sprzqtem ratuj4cym zycie.
Odpowiecli: Nie, Zamawiojqcy podtrzy,rnuje zapisy StWZ.

Pytanie nr 17 (dotyczy wzoru umowy)
Pros;imy Zamilwiajqcego o zmianQ 5 6 u:;t. 11 rarzoru umowv na:
"Maksymalny czas oczekiwania na usuniqcie awariistrony ustalajq na max 5 dni robocze W przypadku
koniecznoSci sprotvadzenia czq(ci ;zamiennych spoza Polski i 1.4 dni robocze w przypadku
koniecznoSci sprowadzenia czq6ci zamir,:nnych spoza UE, od momentu zgloszenia awarii."
Prosimy Zamawiajqcego o wydlu2enie tego terminu, poniewaz sprowadzenie czq5ci spo4a UE wiq2e
siq z odprawE celnE, kt6ra wydtu2a czas transportu.
O d p ow i e cl i : N i e " Za,m aw i a.i qcy p o dtrzy nt uj e z o p i sy S I WZ.

Pytanie nr 18 (dotyczy wzoru umowy)
Prosimy Zamawiajq,cego o zmianq 5 6 u:;t. L4wzoru umowy na:
"Czas naprawy gwarancyjnej, liczony ocl momentu zgloszenia , prze luielqcej okres gwarafrcji - max.7
dni roboc;zych."

Odpowiedi: Nie. Zamowiajqcy podtrzyntuje zapisy StWZ.

Pytanie nr 19 (dotyczy wzoru umowy)
Prosimy Zamawiajqr:ego o zmianq 5 8 urst. 1 pkt c wzoru umowv na:
"z tytulu crdstqpienia od umowy z przyczyn zalelznych od \ffykonawcy w wysoko ici 5 % wyqagrodzenia
umownego brutto, rckre6lonego w g 7 ust. L"
Odpowiedi: Nie. Zamowiajqcy podtrzyntuje zatrtisy StWZ.

Pytanie nr 20 Zadanie nr 4
Czy Zamawiajqcy dopu(r:i w pozycji
dtugo3cil45 rnm, kofice tqrpe?

Odpowiedi: Tak.

Pytanie nr 2l,Zadanie nr 4
Czy Tamawiajqcy dopu6ci w pozycji nr ,l:"4 no|yczki
jedno ostrze z: kulkq ?

nr 2 nozyczki preparacyjne odgiqte typ Mdtzenbaum,

opatrunkowe odgiqte typ Lister dtugodci 180 mm,
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Odpowiedi:'fak.

Pytanie nr 22Zadanie nr 4
Czy Zamawiajqcy dopu6ci w pozycji nr 5 zacisk opatrunkowy typ Backhaus odgiqty 55 stdpni, dlugoSi
135 mm, rozstaw szczqk 1"6,5 mm ?

Odpowiedi:'fak.

Pytanie nr 23 Zadanie nr 4
Czy Zamawiajqcy dopu6ci w pozycji nr 9 pinceta chirurgiczna standard, prosta, koric6Wka robocza
tlL,zEbki, dtugoSi 145 rnm ?

Odpowiedi:'Tqk.

Pytanie nr 24Zadanie nr 4
Czy Zamawiajqcy dopudci w pozycji nr:10 pinceta anatomiczna standarcl, prosta, dtugo5i J+S mm?
Odpowiedi:'Tok.

Pytanie nr 25 Zadanie nr 4
Czy Zamawiajqcy dopuSciw pozycji nr l-l- rozurieracz, typ Weitlaner, p6tostry, 3x4,zeby, dlugo3i 165
mm, maksymalna s;zeroko5i rozwarcia 95 mm ?

Odpowiedl:'Tak.

Informujemy, 2e zgodnie z wymogiem art, :!8 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zam6wie6 Publicznych (t,j. Dz. U. z2O\7 r. poz. 1579 zpoin. zm.), stanowisko Zamawiajqpego zostalo
rozestane do wszystkich wykonawc6w, kt6rym przekazano SIWZ.

{amawiajqcy
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