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Szanowni Pahstwo,
Uprzejrrie informujemy, i2 do Zamawiajqtego wp{irnqla pro5ba wyja6nienie zapisu specyfikacji

istotnych wiarunkciw zam6vrierria, w postq$Owaniu frowadzonym na podstawie przepis6r.ru ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zarn6wieri Publioznych (t.j. Oz. U. z 201,8 r. poz. 1-986) w trybie
przetargu nieogrir niczonego, na :

przerbudowri Elloku Operacyjnego i Q{dzialu Anestezjologii i lntensywnej Terapii oraz
zaprojektowanie i budowa Oddziatu Rehaqilitacji Kardiologicznej Sizpitala SP ZOZ Siedlce.

ReaIizacja przerdmiotu zam6wienia jest realizowana w ramach projektu "Poprawa jako6ci

udzielarnych Swiadczeri zdrowotnych pgprzez przebudowq Bloku Operacyjnego i Oddziatu

Anestezjologii i Intensywnej Terapii z {ostosoWaniem infnastrukturv oraz zakupenn sprzqtu
medycznego oraz utworzerrie Oddziafu Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z

doposaieniem w specjalistyczny sprzet mfflyczny w SPZOZ w Siedlcach",

Tre6i wspornnianej pro6by jes;t nastqprrjqca ;

Pyterniel nr 1- dotyczy:Zalqc:znik nr 4 - Kolu/irrna anestezjologiczna - pkt 30

Pro:;imy o wyjaSnienie czy Ziamawiajqcy dppudci, apy lampka LED byla przymocowana do bocznej

szyny rnonta2owej na gfowicy kolumny?

Odpowiedi:
Tok, Zcrmow'iaiqcy wyraia zqodq na takie roztwiqzaniq.

Pytanie rrr 2 - dotyczy: Zalqc:znik nr 4 - Kolurrrna laparoskopowa - pkt 34

Prosimy o rruyja(nienie czy Zamawiajqcy {opu5ci, aby wysiqgnik na monitor byl przygotowany do

mocowilnia tylko monitor6tv o przekqtnej 26 - 32 cali?

Odpowiedi:
Tok,

Pytanie nr 3 - dotyczy:Zatq<:znik nr 4 - Kolurrlna laparoskopowa - pkt 36

Prosimy o wyjaSnieniet czy Tarnawiaiqcy dgpuSci wysiqgnik na monitor, w kt6rym kable zasilajqce i

sygnatu wideo (2x HD-SDI) ;rrowadzone sa1lvewnqtrz konstrukcjirarnienia oraz uchwytu na monitor?
Odltowiedl:
Tak, Zomawiojqcy wyraia zqodq ns takie rQzwiqzanie.

krowy pionowy na salq pooperacyjnq - pkt 11

nlagat, aby wysiqgniki na monitor montowane do

800 mm (wynniar mierzony od osi do os;i obrotu) i

Odpowiedi:
Zamauriajqr:y wyraia zgodq na takie rozwiQ,Aanie, wymaga tylko, aby ramig mialo zasiqg min, 800

mm i udlwiq. min 1-2 kg

sporz" Rodert Misiak1l:; P zoz Siedlce,



Zintegnowanysystem sterowania izprzqdzijnia obrazlern iurzqdzeniamidla 2 saloperacyjnych:
pkt. L1 - Czy Zamawiajqcy usunie zapis ,, ikacja ze stolem operacyjnych odbywa siq poprzez

Pytanie nr 5i

szyfrowane tqcze Bluetooth" lub dqpu5ci iwo6rf clowolnej kornunikacji ze stolem zapewniajqcej

gnia ob

,fomun
rno2liw

4ern i urzqdzeniami dla 2 sal operacyjnych:
ajdujqcym siq na liScie kompatybilnoSci stolem
bo uniemo:2litrvi producentowi zintegrowanego
u konkretnego producenta i modelu stolu

ldoi;ci?

wyrnaganE funkcjonaInoSi?

dowolnej komunikacji ze stolem, pod wqrunkiem

Pytanie nr €i

" urzqctzenta tctKrc loK: tampa opero(:y1na - gorcwe (kompatybilne) do wsp6lpracy z systemem
-:,^L^--^,,,-^^: ^^l: tl^^^^1^,|^l!^^ll .,^+,,,i^-,)-^^ ft-^/,,^.,^+,<t" ^|'',,',-^A.^A lA^l^.-,'lzintegrowanejsali'Kompa1:yhilno!(Ipotwterdzonoprzezy1

n e g o dy st ry b utor a I a m py ( d otqczy t o ry 97 i n a l n e

bilnoii)."

terrminu sklaclania ofert o 7 dni? Wiele firm
wego Roku i sq problemy z otrzymywaniem

t: 2l ustawy z clnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

86), stanowisko Zamawiajqcego zostalo rozeslane

WZ,
Zamawiajqcy

Zintegrowany system sterowirnia i zlewqdzEhia obraqem i urzqdzenilami dla 2 sal operacyjnych:
pkt. 270 - Czy Zamawiajq<:y zmienf zapis; fra nastqglujqcy ,,Urzqdzenia takie jak: lampa operacyjna -

:m zintegrowa nej sa I i, Kom patybil no5i potwierdzona
rybutora lampy (dolqczyi oryginalne o5wiadczenie
ro2liwi producentowi zintegrowanego systemu

o producenta i modelu lampy operacyjnej?

e brzmienie:

bert N4isiak2f SP ZOZ Siedlce, r;por Ro


