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POWIADOMIENII E

o zmian:ch SIWZ

Dotyczy: zmiany zapis6w SIWZ w postqpowaniu prowadzonyrn w trybie prz:etarg nieograniczony, na:

Dostawa sprzqtu i wyposaienia medycznegg do SP ZOZ Siedlce, w rarnach projektu "Poprawa

ialkoSci udzielanych Swiadczeri zdrowotnych p!przez przebudowq Bloku Operacyjnego i Oddziatu

Anestez:jologii I lntensywnej Terapii z dostrisowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzqtu

medycznego oraz utworzenie Oddzia{u Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dz:iennej wrazz
doposaieniern \ r specjalistyczny qprzet medyczny w SPZOZ w Siedlcach"'"

Zamawiajqcy, dzialajqc na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2Ct04 roku Prawo

ZanrrSwied Publicznych (t.j. Dz, U"z 201,8 r. poz. 1986zpoin.znt,), w postEpowaniu prowadzonym w

trykrie przetargu nieograrticzonego, dokonujQ zmian zapis6w specyfikacji istotny'ch warunk6w

zamriwienia w nastqpujqcym zir kresie:

Zantawiajqcy modyfikuje tre'id SIWZ - zalqtznik nr 4 ,minimalne wymaqania techniczne, w

n e stq p uj qcy m za kresi e;

Zadanie nr 2 DOSTAWA I INSTPTLACJA ZESTAWU

Zmienione pozycje w tabeli:

PAI1OSKOPOWEGOY Z TOREM WIZY.JNYM 4K

Lp. Pa ra metr/wa ru nelrl
Warto56 wymagarna /

punktacja

Wvpefnia oferent
Potwierdzenie
wymagalno:ici

Uwagi

lV. Monitor LCD 4K o prrzekqtnej 31 cali ( lLi 1,/8 cala) z aktywnq matrVcE TFT - 12 szt

1
Wymiary /54rnrm (poziom) x 4li6mrn (pion) (+/- 20

mnr)

TAK

2 Adapter zasilania AC; wejScie/wyjdcie 4K 4x3G-liDl
TAK

3
Rozd;zi elczoSi 4096x21,60 ; stos u n el< bokciw o b razu

t7'.9

TAK

4 Funkr:ja PIP; mrr2liwolji rotacji ,lbrazu o 180";
TAK

Mo2lliwo6i morrta2u na ramieniu sufitowvm
TAK
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6 Panel LCD z lPSi oraz podiwietlr-.niem l-ED
TAK

7 Kontrast I450:t
TAK

8 JasncrSi min.77)cdlm2
TAK

9 Rozmiar pixela 0.1704 x 0,1704 mnr
TAK

10
Wymiary 754nrm (pozionr) x 4li6mm (pion) (+/" 20

mm)

TAK

V. Optyka laparoskopowa z soczewkar ni Extra l-ow Dl spertion (Szklo ED) -42szLi

t 5r. max. L0,2mm - pasujqca do trok.ar6w Srednicy
10,5-11mm

TAK

2. Kqt patrzenia 30'; pole widzenia 88'
TAK

3 Dlugo66 robocza 318 - 319 mm
TAK

4 Autoklawowalna
TAK

5
Stanclardowe przylqcze: okularowe do glowicy
Ka rn erv

TAK

Vl, Optyka laparoskopowa z soczewka ni Extra Low Disp,ertion (Szkllo ED) - + 2 szt

1,.
Sr. max. 10,2mm - pasujqca do trokar6w Srednicy
10,5-11mm

TAK

2
TAK

J DlLrgo:ii robocz:a 316 - 317 mm
TAK

4 Au tol<lawowalna
TAK

Sta n cl a rdowe prrzylqczer o ku la rowe d o glowi cy

Kafnerry

TAK

VI

Optyka laparoskopowa z soczewkami Extra Low
Dispertion (Sz1,rlo ED),l6rednica do 5,45mm,kqt
patrzenia 0st.,dlugo56 robocza 315 - 316mm - 1
szt

TAK

vilt.

Opty|<a laparoskopowir z soczewkzrmi Extra Low
Disperrtion (Szldo ED), rlrednica do 5,45mm, kgt
patrzenia 30st,,, dlugoS,i robocea 3117 - 318nrm - 1
szt

TAK

lX. Swiattowdrd we wzmocnione , nieprzezrocz:ystej osfonie - 4 4 szt

L.
Sredrrica. wiqzki 2,8mm; Srednica zewngtrzna 6,8 -

7 nrrr
TAK

2. Dlugo:li 3 m; waga 237 g
TAK

XVI. Nagr'ywarka medyczna - 1 szt TAK
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ZAdANIC Nr 5 DOSTAWA I INSTI\LACJA APARA'TU

Zrniiernione prozycje w tabeli:

DO ZNIECZL'I-ANIA

Lp. Parametr/warunek
Warto6d wymagana /

punktacja

Wvpdnia oferent
Potwierdzenie
wymagalno:6ci

Uwagi

t6.
Pomiar zwiotczenia

TAK

t7
Pomiar przewodnictwa nerwowo miqSniowego za

pomor:E stymulacji nerrwu tokciowe,go i rejestracji
TAK

18
Niezaleiny moduf do neuromonitoringu nerw6w
krtarriowych o poniiszych parametrach

TAK

19
Aparat do neuromonit,oringu nerw6w do
zasto,sowania 616doperacyjnego prodczas

TAK

20
Sysrterm sktada.iqcy siq z monitora interfejsu
parcjernta do podlqczenria elektrod, symulatora

TAK

2I
Elektrody odbiorcze jak i stymulacyjne podlqceane
do interfejsu pacjenta z moiliwo6ciq

TAK

22
Monlitor wyposa2ony w min. 4 kanraly robocze TAK

23
Aparat wyposa2ony w 2 stymulatory
stafoprgdowe z szerokirn zakresenr stymulacji od

TAK

24
Zdrefiniowane procedury dla poszczeg6lnych

specjalno6ci br:z koniecznoSci zmiarny ustawie6
TAK

25
Automatyczna kontrola elektrod potwierdzajitrca
ich irrtegralno!i6, prezentacja rra ek:ranie monitora

TAK

26.
Al;lrrn o nieprawidfowym polalczeniu elektrody
lutr jej wypiqciu- min. wizualny lubr glosowy

TAK

27
Regulacja stymulacji z panelu doty'kowego i

pokrritlem nawigacyj nym
TAK

28
Autonratyczna detekcja i eliminacja zakf6cefi i

artefakt6w
TAK

29
Stym u I acja elektrod g s;tym u I acyj ni1 sygna I izowa na

diwirikowo (rdrinorodny diwir;k w przypadku
TAK

7U
Diwiqkowa i r,rrizualna odpowiedi miq6niowa
(EMCi) po styrnu lacji ellektrycznej

TAK

31
Pomiar amplitudy i latencji przy odpowiedzi
miq6niowej EMG - przypisywanie rrvarto.,ici

TAK

3Z
Systerm umo2liwiajqcy prace z ciqg,lym

monitorowaniern nerwu blqdnego, z moiliworiciq
TAK

JJ
Raportowanie w formlie wykrels6w odpowiedzi
EMG iwartoSci liczbowych przy wykresach

TAK

34
Raportowanie stymulacji ciqgfej w formie
histogram6w itD

TAK

35
Kolorowy ekran dotykowy o Srednicy min. 11",
diwiqkowy sygnaf odprowiedzii EMG.

TAK

36.
Zatrzyrnania w'idoku calego ekran u-fu nkcja frreeze TAK
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37
Zapis; naport6w na ze\ /nqtrzny'm urzEdzeniu LISB TAK

38.
Moiliwo5i zapisywania raportu z zabiegu do pliku
min. P'D

TAK

39.
Alarrny wizualne kodowane kolorami i diwiqkowe
o protencjalnym zagroieniu uszkodzenia nerwu

TAK

Zadanie nr 12 DOSTAWA S'fSTIMU KOMPRESJI

Zrniernione pozycje w iabeli: |LATK 
P ER:;C)WEJ

Lp. Fararnretr/waru nek
Warto5i wyrnagana /

punktacja

Wvpelnia oferent
Potwierdzenie
wymagalno:5ci

Uwagi

t.

Waga urzqdzenia z bateriq ma>1. 8 k.g TAK, PODAC

8kg=6P;1
Poni2ej 8 kg = 19 0L1

Ponadto, Zomawiajqcy modyfikuje treit SIWZ - zalgcznik n,r 5 wz6r umowy, w nastqpujqcym

ieniu:

"Strony ustolajq, ie ;trzedmiot umowy okreilony w 5 L zostanie wykonany w terminie
maksymslnie do clnia 30. 7L.2A79r."

3, $ 5 otrzymuje brznrieniie:
ko'l zawierelqcy wszelkie ustolenlo dokonsne w

stwierclzcrjqcy fakt uruchomienia urzqdzei w
pii oraz Bloku Opetacyjnym Szpitala SP ZAZ

osi |adnych kosztow zwiqzanych z usuwaniem
wad i awqrii dostarczonego przedmiotu Umowy, za ktr5re Wykonawca jest odp,owiedzialny. W
przypadku, Edy owaria nostqpila z wihy Zamawiojqcego, lub w wyniku nie:;tosowania sie
przez Zamuwiajqcego, do instrukcji d,bstugi urzqdzenio, koszty usuwonio wod i awarii

przypadku koniecznoit:i sprowadzenio Qzqlci zamiennych spoza L.ttE, od momentu zgloszenia
awarii."

B. $ 6 ust. L3 cttrzymuje brzmienie:
"W przypaclku nie usuniqcict wad prze Wykonawce, w uzgodnionym terminie', Zamawiajqcy
moie je usunq1 na koszt i ryzyko Wyk bez utraty uprawnieri wynikajqr:ych z rqkojmi i
gwarancji po uprzednim wy
Wykanowcq."

dodatkowe'go terminu ns usunigci'e wady przez
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r)

orqz partnerstwie (Dz. U. z
moiliwo6ci przestania ust
korzystal z plutformy: ,brokerin

"zo zwlokq w usuniqciu wad i usterek s ych

zentq umow
dziert zw

usuniqcie wacl i usterek; w przypadku
parametrach technicznych nie
naliczania kar umownych."

:12. Dodaje siq w li 10 ust 3i o nastqpujqcym rzm te n tu:

:t0. $ 8 ust, 1 pkt. a otrzymuje Lrrznrienie:

"za zwlokq w od'danttu okreilonego vl1 umowie p

wynagrodzenio untow,nego brutttt, okreilonego w 5
dzieh zwloki liczqc: od nastqpnego dniQ po uplywie
zgloszenio do odbioru qotowego przednliotu odbioru.,

11. $ 8 ust. 1 pkt. botrzymruje klrzmienie:

ust ru ktu ryzowa n ej fa ktu ry
lis:topoda 21,01,8 r. o elektronicznym

na robaty budowlane lub wslugi
tl8 poz. 219X| W przy,padku wyboru
elektronicznej Wykonawca bqdzie

- nr w bazie

Zamawiajqcego fal,rtury w wersji
powiadomienia o przeslaniu

q El e ktron i czn eg o Fo ktu rowo n io 
"

iu ustrukturyzowanej Ioktury
; Fctwiadomien,ie o przeslaniu

przeslana pocztq elektronicznq na

eclmiotu oo'bioru w wy5sleici 0, 2%
ust. 1, za przedmiot odbioru, za ka2dy

erminu umowneqo wykonania do dnia
tl

"zy odbiorze lub w okre'sie rqkojmi czy
o brutto okreilonego w $ 7usl. 1-, za

, liczqc od dnia wyz:naczonego na

czds nqpruwy sprzgtu zastepczego o
u umowy,, Zomawiajqcy odstqpi od

za zgodq obu stron wyraiong na

DYFI.I]KTOR
Samodzieln r czn ego2rLlsdu v/otneJ

tzutW"

gwaroncji w wysokoici 0, 2% wyn
wykonany przedmiot umowyt za

"Zmiano postanowiei,i niniejszej
pi{mie pod rygore,m ntiewainoici

moze

zmiany."
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