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DPOWIEDZ
:ania w sprararie Slh/Z

plynqla proSba o wyja5nienie ziapisu specyfikacji

prowadzon'ym na podstawie przepis6w ustawy z

licznych (t.j. oz, U. z 201.8 r. poz, 1986) w trybie

Szsnowni Pcthstwo,

przetargu nieograniczonegrl, na:

przebudowq BIoku Ope,racyjnegpr i pddziafu Anesterzjologii i Intensywnej Tenapii oraz

zaprojekto'wanie i budowqrOddziallr Rehrapilitacji Kardiologicznej Szpitala SPZOZ Siedlce.

Realizacja pr:rednniotu zilm,6urienIa jest nealizowana w ramach projektu "Poprawa jako6ci

przebudowq Bloku Operacyjnego i Oddziafu

wanierm infrastruktu rV oraz zakupem sprzqtu

cji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z

w SPZIOZ w Siedlcach",

OPERACYINA BEZCIENIOWA DWUCZASZOW A Z

t(t 6 i:20

r;dzie 'r'rymagal lampq w ksztalcie kola, o tatwej do

rukcji, bez podziat6w na wyodrqbnione segmenty

t.r i w sprilpracy z kazdym systemem nawiewu

instrukcjiob:stugi)?

Odpowiedi:

Zamatuiajqcy dopuszcza, ate rtie wyt

Pytanie nr 2 -dotyczy: 1'.al4cznik nr 4: LAMPA OPEI1ACYJNA BEZCIENIOWA DWUCZASZOWA Z,Ly, L.s'LL\,L'

KAMERA HD I RAMIENIEM NA MONITOR - ?SZI. - pkt 7

Prosimy o wyjaSnienie cz1' Zamawlajqcy dppu6ci lampq renomowanego producenta o optywowym

llStrona :SP ZOZ 5iierdlc

operacyjnej, kt6ra przeszla



Odpowiedi:

Tok.

Pytanie nr 3 - dotyczy: T.atEcznik

KAMERA HD I RAMIENIEM NA MO

Prosimy o wyja6nienie czy Zamaw

160 000 lux dla Srednicy d1.0 = L9 c

Odpowiedl:

Tak.

Pytanie nr 4 - dotyczy: T.alqcznik

KAMERA HD I RAMIENIEM NA

Prosimy o wyjaSnienie czy Zama

redukcji cieni, lecz jej konstrukcj

bezcieniowoSi?

Odpowiedi:

Tak.

2f Strona SP ZOZ !i iedlc snftt. Robert Misiak

LAMPA OPERACYJNA BEZCIENIOWA DWUCZASZOWA Z

SZT. - pkt 10

i lampq maksymalnym natqzeniem Swiatla rdwnym

LAMPA OPERACYJNA BEZCIENIOWA DWUCZASZOWA Z

SZT. - pkt 11

puSci lampq, kt6ra nie posiada elektronicznego systemu

diod (jak na rysunku) gwarantujq bardzo wysokq



Pytanie nr 5 - dotyczy: Zalqcznik nr 4 )

KAMERA HD I RAMIENIEM NA MC)NITOR - 2

Prosinry o rruyjaSnienie czy ZamawiqiQcV dgpuSci i krqdzie wymagat lampq w ksztalcie, kola, kt6ra na

obwoclzie czasizy posiada min.2 niestbrylne ur:hwyty gwiarantujqce tatwe przemieszczanie i

precyzyjne ustawianie w 2qrjarrym poto2eni$?

Odpowiedi:

Zamowiajqcy dopuszcza, ole nie wyrhogo.

Pytanie nr 5 - dotyczy: Talqcznik nr 4 .1

KAMERA HD lllAMlENlEM NA MONITOR -7SZr" - pl<t 12KAMERA HD I IIAMIENIEM NA MONITOR - ?SZr" - pl<t L2

Prosimy o wyja(nienie czy,lanrawiajq.cy dofu$ci lampq, w ktrirei czasza w osisymetrii posiada uchwyt

sterylny do manewrowanirr c:z.aszE fratomihbt kamera HD umie:;zczona jest niecentralnie w czaszy za

szybkq ochronnq?

Odpowied2:

Tak.

OPERAC:YJNA BEZCIENIOWA DWUCZASZOWA Z

l(t 14

i lampq, kti,rej plama Swietlna jest regulowana

iqcie chirurga w uchwyt kciukiem) oraz poprzez

Odpowiedi:

I AK.

Pytanie nr 8 - dotyczy: Tl.alqpznik nr 4 l
KAMERA HD IFiAMIENIEM NA MONI'I.OR -2SZr.- pkt 16

Prosinry o wyja6nienie czy Zlamar,!iajqcV $opu5ci lampq z zitrtegrowanym o5wietleniem endo

poziorrrie 3000 lux wlqczanyrn niezale2nie i panelu rJotykowego na obwodzie czaszy?

()A nnrrtiodi'

Tok.

pytanie nr 9 - dotyczy: 2laiqcznik rrr 4 f LAMPA OPERACYJI{A BEZCIENIOWA DWUCZASZOWA Z

KAMERA HD I RAMIENIEM NA MONITOR - |SZL - pkt 17

Prosimy o wyjaSnienie czy ZarnaWiajqcy dopu6ci lampq z rr:gulowanq temperaturq barwowE w

zakres;ie 3800 do 5600K (w 4 :;topnifrch) i przyzna za taki z:akres 10 pkt?

LAMPA OPEF|ACYJNA BEZCIENIOWA DWUCZASZOWA

SZT, - okt 12

LAMPA OPEFIACYJNA BEZCIENIOWA DWUCZASZOWA Z

LAMPA OPERACYJNA BEZCIENIOWA DWUCZASZOWA

na

Tak
podat

Odpowiedi:

Odpowiedi':

Tak. Zamowiojqcy, r6wniei, zo t7ki zakfes regulacji ternpctrat'ury barwowej, przyzrtd 10 pkt.

R6wnoczeinie ,zmienia sie dolnq grd,nicq re:gutacji na 380(l K.

- tTlir- e, *,t*o bo r* o w o re g u l$wa n a
1,,
I przedziole min.358{t 3800K do 450(

7oz s; ledlce, rolr.. Robert

3seeK 3800K-4500 K - 0 pkt
35egK 3800 K- 5000K - L0 pkt

3lStrona ISP Misiak



BEZCIENIOWA DWUCZASZOWA Z

kt6rej kamera jest umieszczona

niecentralnie w czaszy lampy?

Odpowiedi:

Pytanie nr 12 - dotyczy: Zalqcznil| nr 4 - LAMPA OPEI1ACYJNA BEZCIENIOWA DWUCZASZOWA Z

KAMERA HD IRAMIENIEM NA MONITOR -7SZL - p[<t 24

Prosimy o wyjaSnienie czy Z;amawidjqcy dpOu6ci lampq, w kt6rej zywotnoSi matrycy LED wynosi 50

000 godzin?

Odpowiedi:

Tak.

OPERACYJNA BEZCIENIOWA DWUCZASZOWA Z

kt 26

i lampq rrperacyjnq, w kt6rej parametr wzrostu

3lo ny?

u zamriwienia powinien byi zgodny z definicjami

parametr6w okre6lonych w Polskid.[ Norrrlie PN-EN 6060L-2-41. Norma ta nie przewiduje takiego

parametru jak "przyrost temperat(ry w l{olicy glowy chirurga" i nie definiuje warunk6w, w jakich

bez takiej znormalizowanej definicji obiektywny

parametru jak "przyrost temperat(ry w l{olicy glowy chirurga" i nie definiuje warunk6w, w jakich

bez takiej znormalizowanej definicji obiektywny

pomiaru na sali operacyjnej mo2e by6 wlqczona

rwai porniar, w jakiej pozycji ma byi ustawiona

c temperaturq - wszystkie te czynniki majq istotny

wptyr,rr na warto6i pomiaru. WqrtoSci deklarowan e przez niekt6rych producent6w sQ, wiqc

bezwarto6ciowe, poniewa2 nie wiadomol w jaki :;pos6b i w jakich warunkach pomiary te zostaty

wykona ne.

Odpowied2':

Tak.

PA OPERACYJNA BEZCIENIOWA DWUCZASZOWA Z

- okt27

ampq operircy.inq, w kt6rej parametr LI+L2 (20%)

70 cm (oba prarametry nrierzone zgodnie z normQ

Robert Misiak



Pytanie nr 15 - dotyciry: Zalqcznik nr a i LAMPA OPt

KAMERA HID I F|AMIENIEM NA MONITOR -?Szr. - pkt 28

Pytanie nr 15 - dotyciry: Zalqcznik nr 4 | LAMPA OPEI1ACYJNA BEZCI ENIOWA DWUCZASZOWA

Prosimy o wyja$nienie czy Zamall/iajqcri dopuSci lampq operacyjnq,Proslmy o wyjasnienic' c,zy lama\A^qqcy clopusci lampq operacyjnE,

satelitarna oraz ich zasilacze pobibrajq rlrioc r6wna 230 W zakladajqc

natq2eniu $wiatta?

Odpowiedi:

Tok.

Pytanie nr L6 - dotyc:ry: ZalEcznil( nr 4 - I.AMPA OPERACYJI\A BEZCIENIOWA T)WUCZASZOWA Z

KAMERA HD I RAMIENIEM NA MONI'IoR -ZSZr. - pkt 33

Prosinry o wyja5nienie czy ZarnawiaJqcy clQflu6ci karnerq, w krt6rej balans bielijest tylko automatyczny' 1'
\'1(dosto:;owany do ustaurionej tem peratu ry

Odpowiedi:

Tak.

Pytanie nr !7 - dotyc;zy: Zalqczni( nr 4 - |.AMPA OPERA(IYJNA BEZCIENIOWA DWUCZASZOWA Z

KAMERA HD I RAMtENtF:M NA MONITOR -

w kt6rej kopuia gl6wna,

pracq przy maksymalnym

jluscl Karnerq, w fllorej

k|arwowej lampy)?

DWUCZASZOWA Z

HD SDI oraz HDMI,

LAMPA OPERACYJNA BEZCIENIOWA DWUCZASZOWA Z

SiZT. - okt 38

u6ci larnpq, l<t6ra nie posiada mozliwoici obrotu kamery

na 5 pkt za takie rozwiqzanie?

KAMERA HD I RAMIENIF:M NA MONI'IoR -45'ZT. - pkt 34

Prosimy o wyja5nienie czy ZamawiQjacy dgpuSci rdwnow'aznq kamerq, kt6ra posiacla automatycznq i

manualnq regulacjq jasno5ci obrazu?

Odpowiedi':

OPERACYJNA BEZCIENIOWA DWUCZASZOWA Z

kt 37kt 37

i karnerq, kt6ra posiada stos;unek sygnal/szum =

I OK.

Tak.

Pytanie nr 20 - dotyczy:

KAMERA HD I RAMTENrEM

Prosimy o wyjaSnienie czy

natomiast posiada funkcjq

Odpowied-i:

Tak. Dopuszcza sie tokie

dodotkowo punktowanym

'Zalqcznik nr 4

NA MONITOR -

Zamawidjqcy df

stopklatlSi i prz!

rozwiqz'qnie, J ok ntoiliwoit obrol:u kamery jest tylko parametrem

:y nie wprotttradza zmian.

5lStrona SP ZOZ

i tutaj Zdntawia

Robert Misiak



Pytanie nr 21.- dotyczy: 2'.alq.c:znik nr 4 LAMPA OPERACYJI{A BEZCIENIOWA DWUCZASZOWA Z

KAMERA HD I RAMIENIEM NA MONITOR - 2 SZT. - pkt 39

Prosimy o wy.iaSnienie czy Zamawiajqcy !opuSci kamerq, kt6ra zamiast specjalnego tabletu do

sterowania po:;iada bezprzewodowy pilot ria podczerwieri do sterowania funkcjami kamery iprzyzna

dnak moiliwoii sterowonia zo pomocq tabletu z

ordmetrem dodotkowo punktowanym i tutojordmetrem dodotkowo punktowanym i tutoj

OPEI1ACYJNA BEZCIENIOWA DWUCZASZOWA Z

ie wymagat, aby lampa wyposazona w funkcje

llami ,cbu c,zasz z jednej czaszy, co najmniej w

rwowr-'j?

Pytanie nr 23- dotyczy: ilalqcznik nr 4 | LAMPA OPERACYJNA BEZCIENIOWA DWUCZASZOWA Z

KAMERA HD I RAMTEN|EM NA MONITOR - )S;Zt.
Prosimy o ;cotwierdzenie czy Zamavlviajqcy $qdzie wymagal, aby larnpa posiadala funkcjq dotykowego

sterowania nertq2eniem Slviatta za ;comocp centrerlnego uchwytu sterylnego (poprzez przesuniqcie

kciuka) niezale2nie od regr-rlacji 6rednicy pola opera,:yjnego?

Odpowiedz::

Odpowiedl':

Zamowiajqcy dopuszcza, a.le nie wyfnaga.

Zamawiajqcy dopuszcza, ale nie wyrlaga.

systenr integracji sal operacyjnych praktycznie w

enta. Pragniemy podkre6lii, 2e tak przygotowany

ograniczeniem konkurencji, gdy2 wskazuje na

rcenta co jest niezgodnel zPZP i uniemozliwia nam

zlo2enie uia2nej ikonkurencyjnej oferty dlatego tez prosinry o potwierdzenie, ze Zamawiajilcy

dopu:;zcza nro2liwoii ziloferowarria nh zasadzie r6wnowa2no5ci systemu integracji innych

producent6w niz opisany. Prosinry o dopuubzczenie na zersarlzie rozwiazania r6wnowaznego Svstemur

Integracji Sial Operacyjnyclr kt6ry fqnkcjorldlnie spelnia urszystkie wymogi natomiast rdznice wynikajq.

z zasl,oso\/ania innej tecfrnologii rlyykonalia produktu, np. monitory bez wbudowanego interfejsut

optycznej sieci 10Gb Ethernet SHP+ (inibrfejs jako orldzielne urzqdzenie), monitory spetniajqce

certyfikaty oLrowiqzujqce w Pc,lscq

Robert IVI isiak

OPE RACYJI\A BEZCIENIOWAOPE RACYJI\A BEZCIENIOWA DWUCZASZOW A Z

rymag;al, ab'y obie czasze lampy posiadaty gruboSi

6f Strona SP ZOZ



operacyjna wir;rc nie bqdqc:e urzqdzfrniami lnedycznymi lrlasy I wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC,

rozwiq.zaniel bez transkoderirw (zasfqpionA dwoma urzqrlzeniami: dekoderem i enkoderem), switchI(JLt'/lr'lq.Ldllle UtrZ tldllSKUUtrlLrW [4d)f,r{PlUllc uvvullld ulzq(lz.trlllclllll.

Swiattowodowy z innym 16wnowa2rlym propesorem i pamiqciq,

Odoowiedl:Odpowiedi:

b) monitory strtelniajqce certyfikotf, obortlllg;zujqce w Polsce (CE) 1EC60601-1-) - tok, Zomawiaiqcy

Sformulowuna przez Wykonawcq tr:eit zatliera bordzo a'uio ogot4Vch i suhiektywnych ocen, dlatego

te2 Zam ieit siq t|ko do lzqici zotuieraiqcei konkretne pytania ti.:
a) moni rcgo intefejsu lftVcznei sieci :l}Gb Ethernet SFt'+ (intert'eis ioko oddzielne

urzqdze jqcy nie Qopuszqla tokiego roz,wiqzsnia,

crcyjnq,, wiqc nie, bqdqce urzqdzeniomi medycznymi

Zamawiajqcy dopuszcza tskie rozwiqzanie, pod

ulnych porametr6w technicznych i funkcjonolnych

ma urzqdzenialni: dekoderem i enkodetrem - Tak,

warunkiern osiqgniqcia okreilonych w SIWZ

ch calego systemu
proc€sorem i pomiqciq - Tak, Zamawiaiqcy

osiqgniqcia o(reilonych w SIWZ minimalnych
ysrcmu

--r-'- ---
Sformulowuna przez Wykonawcq treit zav

Pytanie nr,Z6

bordzo duio og6lfych i suhiektywnych ocen, dlatego
i zotuieraiacei konkretne pvtania ti.:

transrnisji sygriaiu w standardzie SDI w obrqbie

monitorami be4 interfejsu optycznej sieci L0Gb

ha 6wiatlowodbwego oraz bez Swiatlowodowych

zaniach w standardzie SDI? Rozwiqzanie oparte na

il siq na przesytaniu obrazu w paczkach danych

kt6ra nie jest pieciq czasu rzeczywistego, co przy

wnienia niskiej latencji w obrqbie sali operacyjnej)
() pow'stawania artefakt6w obrazu.

z.onio i prodtrzlmuje zapisy SIWZ. Okreilony w

salarni operod,yjnymi oparty jest na architekturze

zq jak'oit1 prze$yfania danych; transfer jest bardzo

a wszelkie zokl6cenia w tym elektromognetyczne.

e, pozwalajqc? w przyszloici wyposoiac Blok

'czo - ,zobiegow,e i je integrowoi z systemem bez

2adnych ingerencii w strukturq d,,h:obloyfnid, ktore zostanie lakryte przez oklodziny lcienne i

suf itottve.

r salach operacyjnych r:ertyfikowane do pracy w

rzqdzernierm Miiristra Zdrowia i Ctpieki Spolecznej z

r powinny odpowiadai pod wzglqdem fachowym i

rpieki zdrowotnej (Dz. U. 1.992 nr 74 poz. 3661

ynosii !i\%o, a na salach zabiegowo operacyjnych

obert Misiak



40-60%. Wymaga n ie przes;ad nego

jednego producenta (co jerst n

oferty) oraz jes;t bezzasadne , gdy2

Odpowiedi:
To k, zo maw i aj r4cy d opuszc,za ta kie

Pytonie nr 28

Udostqpniony przedmiar CtlT ns

tylko nazwq oltiektu, pozycje i
i nsto I acj i sa n itu rnych n a Blok

Odpowiedi:
W zalqczeniu (araz opublikowane

orqz Bloku O peracyj nego.

Pytanie nr 29

Proszq o dokiadne sprecyzowanie j
materialu rniaiyby zostai wykona
Odpowiedi:
Wszystkie drzwi sq opisane w dok
nr 4 do SIWZ (czqii: Systenl

lnformujenry, 2e zgodnie z

Zam6wief Publicznych (t.j Oz, U. z

do wszystkich wykonawc6rru, l<

8f Strona :$P ZOz dlc sp rz. Robert Mi

k mia{y!y wyglaldai drzwi DP1-, DP2, DP3, DP4, DP5 i z jakiego('
:)

DY
Samodziel

iKTOR

Zakladu
bliczncco
drowotioj

Sicdlcrch
slaw le$kowla

ak


