
Kili6skiego 29

08-110 Siedlce

Pisrno : sprz{tmedy cznV | 27 7 I ZAL9 | ZA

Szonowni Pctristwo,

tJprzeljmie ifforrnujemy, i2 do Zanrawiajqcego wptynqt{ RroSba

istotrrych wdrunk6w zam6wieniaf w postqpowaniu prowpdzonym

dnia ,29 stycpnia 2004 roku Prawo Zam6wieri t'Ublic t,j. Dz.

o

na
7

Siedlcer dnia: 20:19-08-:19

wyja6nienie zapisu specyfikacji
podstawie przepis6w ustawy z

20118 r. poz. 1986 z p6in. znt.)

w trybie przetargu nieogranriczonegc), na:

Dostawg spfzetu i wyposaienia rnedycznergo do SP ZOZ$iedlce, w ramach projektu "Poprawa
jakoSci udzielanych 6wiadcze6 zdrowotnyrch pqprzez przf budowq Bloku Operacyjnego i OdrCziafu

AnesjlezjoIogi i i I ntensywnej Tera pi i z dostosovVa niem az za

medlrcznsgq onaz utworzenie Oddzialu Rehabilitac.[i Kar{io,logicznej stacjonarnej i dziennej wrazz
doposaieniem w specjalistyczny sprzEt medyczny w w Siedlcach".,

Tre6i ws;porpnianej pro:iby iest nastqpujqc;a :

DOST'AWY SYSTEMU OGRZE.WANIA PACJENTA W CZASIE

woSci postawienia urzqdzenia. Monta2

jednqstki do stojaka do krophiwek, biidl zawieszenia na relingu dajq mo2liwoSi stabilnegojednClstKi dO StoJat(a dO Kropl()WeK,0iloz zaWleSZenla na rellngu oaJE rlozllw0sc sl.dtrllrleBo

zamo,ntowania urzqdzerria, dzigki czemu unikarhy nro2li(o(ci np, strqcenia urzqdzernia z blatu/stolika

przez ruch pacjenta/personelu.

O dpc,w ie dl :',Ta k. Za mowi oi qcy wy ro ia zg od q.

2. Cz,'1 Za mawiajilcy do pruszcza u rz.qdze n ie

skokiern co 0,5?C?

Odpowiedi: Tak.

z mofliwo6ciq egular:ji temperatury w zakresie 32-39?C ze

3. C2y Zamawiajqcy dopus;zcza urzqdzenie z rlvySwietla{zem cyfrowym, pokazuj4cym temperaturq

zaprogramowanq oraz aktualnq?

Odpctwiedi: Nie. Zomowiaiqcy podtrzymui'e zap'isy SIWZ"

4 Prosirny Zanrawiajqcego o odei6cie od wymogu

ciaia pacjenta (w' przypadku podlqczenia c4ujn

odrqbny elem,ent, kt6ry wiqze siq z dodatkoWy

skladanie ofr:rt wigkszej iloSciWykonawcdw, c:0 n
O d p ow i e d i :" N i e. Zo m aw i ai qcy p o dt rzy m ui e z a p'i sy

5. Czy Zamawiajqcy dopus;:zcza urzqdzeniel, gclZie

sq w postaci synrboli, nr6wiiqcycir o danym alarmie

Odpowiedi: Tak.

6. Czy Zamawiajqcy dopuszcza rozwiqzanie w

operacyjny, ktd,ra stanowi wyjiltkowe potqqze

przer:iwodle2yrnowej? Gl6wnyrn elementem pod

pianl<i umo4lirruiajqcq najlepszq mo2liwitr profilalitykq przegrwoure4ynuwq nd sLUrc uper crLy1uyrr.

Odpowiedi: Tcrk.
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7 . Czy l21s1lwiaiqcy wynla ga a uto m atycznego sp ra wdza n i

przy ka2dynl wlqczeniu urzqdzenia, pokazujqce poprawn(

bezpieczefi stwo ruzytkowa rr ia sprzqtu?
Odpowiedi: lNie wymog'q, ale dopuszczo tokie rQzwiq

Dotyczy DO$'IAWY Wl DEOLARYNG OSKOPL,

8. Prosimy Tlamawiajjqcego o odstqpienie od w

wideolanyngosl<o,pu z brorrchofiberoskoperm. Zmiana ko

wiqks;zej ilo{ci tuVykonawc6w, co bqdzie mialo p[zytywny
ceny. Odpoquied.l: Nie. Zarnawiajqcy podtrzyr4uje zapis

eliminuje ki2niecznoii dokupowunia koletjnege moni
sprzetu.

poprawno6ci dziatania l<rcntrolki ialarmirw
zapewnia6i dzialania po kazdym ter5cie, co

rlgu mo2liwo6ci wspdtpracy monitora
figurircji zadania umo2lir,,.,ri zlozenie oferty

lyui na konkurencyjno6i ofert i obnizenie
SlW)|-. Zastosows nie tatkie go rozwiqzania

dedykowanego tylko do jednetgo typu

z wbudowanego akumulatora?

uzy::;kanie dosl<onalego obrazu naturalnej
UV/l-ED biate, tradycyjne biale Swiatto LED

9. Czy Zamawiaj4cy dopuSci urzqdzenie o czasie pracy J.,5

Adpo'wiedi: Nitz. Zamawiajc,lcy podtrzymuje zaplsy SIWZ.

10" Czy Zanfawiajqcy w'ymaga urzqdzenia umoiliwiajqceg
barwy bez prze5wietle6, dziqki lrddle Swiatla podwrijneg

oraz UV?

Odpowiedi: Nirz wymaga, ale dopuszcza takie rQzwiqzan

Dotyr:zy DOST,AWY PULSOf(SYM ETRU

11,. Czy Zamgwiajqcy dopuszcza urzqdzeniel zas;ilane za pomocE 2 bateriitypu AA?

Odpowiedi: Tak.

12. Czy Zamawiajqcy dopuszcza urzqdzeniel z pomi

Odpowiedi: Tak.

13. Czy Zamawiajqcy dopuszcza urzqdzenie o wym
mm (gtqboko6tl)?

Odpctwiedi: Tak.

1,4. r?zy Zalnawiajqcy dopuszcza urzqdzenie wyposa2dnu * wySwietlacz, typt-t y:

wartrc6ci pomiar6w saturacji, pulsu, sluprl<ow1i ska2nif sily pulsu, krzywq plet'y 3

mozliwymi trybami pracy wySwietlacza: "du2e cyfry", vtarto6ci cyfrowe+krzywa lp a,

tryb prezentacjl zapisanych trend6w, Ka2dy z nrierzQnych parametr6w reprez m

kolorem.
Odpowiedl: Tok.

t5. C.zy Zamawiajqcy dopuszcza urzqdzenic' o wpdze L30 $ (z bateriami)?
Odpowiedi: Ta,k.

1,6. C.zy Zamawiajqcy wymaga wbudowanej pami

Interwal zapisu min. 6 s;ekund?

Odpc>wiedi:, Nie wymaga, ale dopuszcza tnkie r0z

Dotyczy DOS;TAWY APARATU DO CIAGIYCH TE:RAP

t7. C,zy Zamawiajqcy mial rra my(li aparat do pqdg

Odpowiedi: Naleiy zao.ferc,wac sprzqt zgodnie' z o
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I

l

zestaw o dhT8oSci 350 cm zezlqczem luer, zac

Odpowiedi:lNie wymoga, ale dopuszczo ta'kie

t9. Czy Zamawiajqcy dopus;zcza urzAdzeni,e z rno2li

37" - At"C? 
|

Odpctwiedi:tNie wymoga, ale dopuszcza takie rAz

l

20. Czy Zarpawiajqcy dopuszcza urzqdzenie z: put

temperaturp ptVnu wyniesie: powy2ej 42oC wrdz z

Odpctwiedi:tTak.

2'1,. Czy Zamawiajqcy dopuszcza urzqdzenie o wlda
Odpowiedi: To,k.vuyLrvvtcuL, t u^,

22. C:.zy Zaniawiajqcy dopus;zcza urzqdzenir: o wJymiarach: 228 x228 xI32 mm'?

Odpt>wiedii,Tak,

23. C"zy ZamawiajEcy dopuszcza urzqdzenir: o t,v3dze 190Q g?

Odpowiedi: Tak.

24. C.zy Zamawiajqcy dopu:;zcza urzqdzenir: o :;topniu ochrony B?

Odpowiedil Tcrk.

25. Czy Zamar,rriajqcy doput;zcza urzqdzeni,e o rYlocy

Odpowiedi: Tcrk.

26. Czy Zamawiiajqcy wymaga urzqdzenia z kontro
elekltryr:znej oraz samoczynny test funkcji urzqpze

sygnatem akus;tycznym, co zapewnia bezpieczefist

Odpowiedi: Ntie wymo17a, ole dopuszcza tokie rgz

Doty'czy DOSTAWY URZADZEN D0 OGRZEWANIA P

27 . Czy Zamawiajqcy dopu:szcza urzqdzenie o wymi

Odpowiedi; Tok,

28. Czy Zarnawiirjqcy dopuszcza urzqdzenie o masi

Odpowiedi: Tok.

29. Czy Zamrawiajqcy dopuszcza urzqrizenib
powietrzem: 1.. filtr w urzqdzeniu grzewczym, ]. filtr w k{lderce grzewczej?

Odpowiedi: Tuk.

30. Czy Zama,wiajqcy wymaga minimalizacli pi'zenorrenia zaka2e6, dziqki dodatkowemu filtrowaniu
powietrza w klolderkach, co przyczynia siq do szybszej fegeneracji pacjenta, a tyrn samym skr6cenia

czasu hospitalizacji pacjenta?

Odpowiedi: Nie wymoEa, ale dopuszczo takie 
1ozwiQzanJe.



3t,Czy,Zam,awiajqcy dc,puszcza urzqdzenie z regulacjq temperatury dla 4 zakres6w temperatur pracy

urzqclzenia : tylko dm uclrawa (tem peratu ra o bojqtna ), 32,2; 37,8; 43,3OC?

Odpowiedi:1Tak.

32. Czy Zamlawiajqcy dopuszcza urzqdzenie o doktadno6ci pomiaru 2"C?

Odpctwiedl:1Tak"

nr przeptywie powietrza nie powodujqcy zbqdnych

rn ustawiefi wentvlatora?
IWZ.

34. Czy zamlwiajqcy dopu6ci urzqdzenie b,ez pokrowc6w na przew6d powietrzny?

Odpctwiedi:: 7-ak. Pocl worunkiem moiliwdici dezynfekowania kabla w irodkach do tego

pf 2€2:noCza QlCt\.

I

35. Czy Zamawiajqcy dopuszcza urzqdzenit-' o Srgdnim poborze rnocy 1200 W?

Odpowiedi:: Nie. Zamawiojtlcy podtrzymuje zap'isy SIWZ.

36. C.zy ZamavviajEcy d'cpuszcza kolclerkiriv 9 trTpach: kolderka dla dorostych Kofderka na g6rne czq6ci

ciala Kolderka na dolne czq6ciciala Kotderka na tors Kotderka pediatryczna Kolderka dla noworodk6w
Koldrlrka kardior:hirurgiczna sterylna Tuba grzelivcza Kolderka pod cialo pacjenta \A/ komplecie L0 szt.

Kotdr:rek nq cafe cialo dla doroslych w rozm, 23,3,7 cm x L52,4 cm.

Odpowiedli Tok.

Dotyczy DOSTI\WY DE Fl B R\/LATO ROW I STYM IJLATO ROW ZEW N ETRZNYCH S E RCA

37 . C.zy Zarlawiajqcy dopuszcza urzqdzenie bez dodatkowych opcji o wadze 7 ,I l<g, natomiast razetn z

fy2kamidla dzier:iidoroslych, kompletem akumulator6w ikabli max. 10 kg?

Odpt>wiedi: Nie. Zamawidj'Qcy podtrzymuie zap,isy SIWZ.

38. Czy Zamawiajqcy dopuszcza 5 warto6ci wzmocnienia:2,5;5; 1'0 20;40 mm/mV?

Odpt>wiedil Tak,,

39. C.zy Zamawiajqcy dopuszcza pomiar pulsu obwodowego w zakresie 25 - 24O I ntin?

Odpowiedl: Ni'e. Zamawiojqcy podtrzymuje zopisy SIWZ.

40. Czy Zamawiajqcy dopuszcza urzqdz,-.nie gdzie zal<res ci5nienia tqtniczego (mm Hg) wynosi:

skurczowe od 40 do 260, rozl<urczowe od 20 dq 200, MAP od 26 do 220?

O d p ow i e di : N t' e. Za m ow i o.i qcy p odt r,zy m u.1' e za p i sy S lW Z.

41,. tczy Za;nawiaiqcy dopuszcza urzqdzernie, w l<t6rym odstqp miqdzy pomiararmi NIBP w trybie

automatycznym programo'wany w zakresie min. 1-€i0 minut?
Odpowiedi!Tctk.

42. t|.zy Zamawiajqcy clopuszcza urzqdzenie, klt6re przy ka2dym rozruchu wyl<onuje autotest celem

spra'wdzania statusu. Wynilk autotestu zostani0 automatycznie wydrukowany, zalerznie od parametru

konfiguracji "P'rint Autotest"?
Odpowiedl; Tttk.

43. Dotyczy Zadanie nr 23 - DOSTAWA KONTENEROW DO STERYLIZACJI

Czy ilamawiajqcy dopu:ici tolerancjq wymiar6w kontener6w i tac w zakresie +/- 5 cm ?

Odpowiedi:Tok.
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y infuzyjne strzyl<awl<owe) p, j.

anie 10 szt. pomp na 1_ strilykawkg oraz 1,1

s;pecjalnym uchwytem umozliwiajqcym tadowanie
ilajqcego. Tal<ie rozwiqzanie pozr,voli w przyszto6ci,

je6li zajdzie {aka potrzeba, uzywai pomp rciwnidz rozdzielnie.
Odpowiedl:'Niet. Zomaw,iajqcy podtrzymujet zaplpy SIWZ,

j

45. Dotyczylzadania nr 2L opis parametr6r,v (pornpy infuzyjne strzykawl<owe) p, 4
CzY zamawiaj4cy wymaget aby ponrpa posiadata kolorowy, dotykowy wySrvietlacz znacznie
usprawniajqcy oLrslugq pom py?
Odpowiedi: Nie, wymago, ale dopuszcza tqkie rotVwiqzanie.

46. Dotyczy zadania nr21- o1:is parametr6w'(ponhpy infuzyjne strzykawl(owe) p.5
aly zalawiajqcy wymaga aby pompy byly skalibrowane rdwniez do pracy ze strzyl<awkami o
objqtoSci2ml?
Adpotuiedi: [lie wymagtt, ale dopuszcza takie roEwiqzanie.

47. D<>tyczy zadania nr 21_ opis parilmetr6w (ponipy infuzyjne strzykawkowe) p. 1g
Prosirny zamawiajqcego o zgodq na zaoferowzinie pomp rJajqr:ych mozliwoSc ustawienia wartosci
r:i5nieinia okluzji na 1-2 poziornach w zakresie 75-gOOrnmHg,
0dpowiedi: fok:.

48. Dotyr:zy ladania nr 2L opis parametr6w (ponirpy infuzyjne strzyt<awl<owe) p. 23
Prosinry zamawiajqcego o zgodq na zaoferowadie pomp z opcjq programowania funkcji Stand By w
zakres;ie od l minuty do 23 g;odzin i 59 minut.
0dpowiedi:Tak.

rl9. Dotyczy zadiania nr 21- opris parametr6w (pompy infuzyjne strzykawl(owe) p. 34
Prosimy zamawia.iqcego o wyjaSnienie czy cJla tepo parametru punl(ty w liczbie l-O si1 przyznawane za
masq urzqdzenia ;oonize j2,5kg a nie tak jak zanrdwiajqcy napisal poni2ej 3,5kg?
Odpowiedi: Tak.

5i0. Dotyczy zadania nr 21 opis parametr6w (porrlpy prrzepfywowe obiqtodciowe) p. 6
Prosimy zamawiajqcego o zgodq na zaoferowanier pomp posiadajqcych mo2liwo6i regulowania
prqdkoSci daWki uderzeniowej bolus do l^2OOml/h.
Odpovtiedi:Tak,

51. Dotyczy zadania nr 21[ opis parametr6w (porlpV przeplywower objqtosciowe) p, 12
Prosimy zamawiajqcego o zgodq na zaoferowanie pomp dajqcych mozliwoSi ustiawienia wartosci
ci5nierria okluzji na L2 poziomach w zakresier 75.9OOmmHs.
0dpovriedi: Tak.

52, Dotyczy zadania nr 21- opis parametrdw (pompy przeptywowe objqtodciowe) p. 17
Prosimry zamawiajqcego o zgodq na zaoferowanle pomp z opcjq programowania funkcji Starrd Byw
zakresie od L rninuty do 23 godzin i 5g minut,
Ctdpor'viedi: Tuk,

53. Dotyczy zadania nr 21. opis parametrriw (pornpy przeptywowe objqtosciowe) p. 113

Prosimy zamawiajqcego o zgodq na zaoferowanie pomp, w kt6rych czuloic detektora powietrza dlil
pojedynczego pqchrerzyket powietrza wynosi 0,05+0,25im1. wykrywa pqcherzyki powietrza wielkoSci orj
0,05m1 dct 0,25m1 z opcjq zaprogramowania maksymalnej objqtoSci powietrza w ciqgu j-5minut n;r
poziomie oczekiwanym przez zamawiajqcego tj. 1ml
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Od pctw iedi:1 N i,e. Zo rnawi ajqcy podtrzy m uj,e z.a p'i sy SIWZ.

54, \ffykonawrca wnosi o rozdzielenie z:adania nr 14 na o:;obne zadania: :t) DOSTAWA MYJKI
DEZYNFEKAITORA NARZEDZT I BASENOW - 2 SZT.2) DOSTAWA MyJKt ULTRADZWTEKOWEJ - t_ SZT. 3)
DOSTAWA Mylr<r UITnADZW|EKOWEJ - 1SZT.

Uzasadnienie: Macerator jest urzqdzeniem miatd2qcym (utylizujqcym) naczynla jednorazowe, nie jest
zatern rodza.jetn myjni. Jest to urzqdzenie odmienne od myjek oraz myjel< ultradZv,riqkowyclr. W celu
zwiqkszenia konkurencyjno6ci, zasadne jest qmo2liwienie zaoferowania go nie;:aleznie od myjek
ultrarCZwiqkowych.

Odpctwiedi: Nie. Zomawiajqcy padtrzymuje zop'isy SIWZ.

55. (ad 6, 7,) Wykonawca wnosi o dopruszr:4enier urzqdzenia o automatycznynr otwiererniu oraz
zamy'kaniu pokrywy za ponrocq czujnika optycznego.
Uzasiadnienie:;rastosowanie czujnika optycpnego eliminuje kontakt fizyczny uzytkownika z

urzqdzeniem, a zatem niweluje ryzyko zakia|en l<rzy2owych.
Odpctwiedi::,Tak.

56. (ad L6.) Wykonawcil wnosi o rlopuszczenie urzqdzenie ze specjalnym l<oszem zr-'stali nierdzewrrej
umoiiliuriajq,cyrn podwieszernie kanistra z pfynqm obok urzqdzenia. Pozwala to nia s;zybkq wymianq
kanistra na wypadek jego opr6znienia.
Odpowiedi: Tak.

57" (ad 20.) Prosimyo dopuszczenie urzqd:zenia o wymiarach:-500 m sz, x600 mm glqbx'.IO42mm
wys. 

.

Sq to wymiary.jedynie nieznacznie r62niiqce siq od wskazanych przez Zamawiajqcego i nie miajq
negatywnego pr:zeto2enia na mo2liwo6i pracy z urzqdzeniern.
Odpowiedi: Tak.

58. (ad 21.) Prosimy o wykre6lenie pozy'cji o 1.p.21. Wysoko6i zaladunku nie odnosi siq ani do
wydarjnoSci urzqdzenia, ani nie stanowi o ergonpmii pracy.
Odpowiedi: Tak. Zamawiojqcy dopuszcza dowolne wysokoici zaladunku.

59. (ad 23.)Wy'ftenswca wnosio dopuszcz,enie tlrrzqdzenia o czarsie trwania cyklu 120 sekund.
Odpowiedi:',Tak.

60. (ad 25.) Pror;imy o dopuszczenie maceratora o mocy s;ilnika 750 W. Silnik terr zapewnia bardzo
drobnq maceracjq ijest wystarczajqcy dc, macjeracji a2 do 8 naczyri na cykl, w przeciwieristwie do

rmujemy, :2e zgodnie z: wymogiem art. 3$ ust. 2 ustawy z dnia 29
iZamiiwieri Publicznych (t.j, Dz. U. z 2O118 r. poz. 1986 z poln. zm.),

)ostalo rozes;lane do wszystkich wyl<onawc6w, ktdrym przel<azano SIWZ,

Zamawiajq.cy

stycznia 2004 roku Prawo
sta nowisko Za mawia jqcego

sporz.Sf Strrrna SP ZOZ Siedlce, Robert Misiak


