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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 221000 euro 
na dostawę sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ. CPV –33100000-1 Urządzenia medyczne w 
ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu i aparatury medycznej naOddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii”. 
 
 

Znak sprawy: SPZOZ APMED 4 / 2018   Nr ogłoszenia – 2018/S 212-484255   z dnia 03.11.2018r     
  

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

 

1. Dot.  Grupa 3, Łóżko wielofunkcyjne z systemem ważenia sterowania oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem 
do wszystkich stanów odleżyn i terpii płucnej–3 szt. dot. Pkt. 95: Czy Zamawiający dopuści łóżka wielofunkcyjne 
z systemem ważenia oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem do wszystkich stanów odleżyn i terapii płucnej 
nie posiadające napędu elektrycznego, ale będące produktem bardzo mobilnym mającym funkcje transportowe 
ułatwiające się poruszanie w obszarze Oddziałów Szpitala i Bloku Operacyjnego? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
2. Dot.  Grupa 3, Łóżko wielofunkcyjne z systemem ważenia sterowania oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem 

do wszystkich stanów odleżyn i terpii płucnej–3 szt. dot. Pkt. 96: Czy Zamawiający dopuści łóżka wielofunkcyjne 
z systemem ważenia oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem do wszystkich stanów odleżyn i terapii płucnej z 
wysokością minimalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 41,9 
cm? Oferowany parametr jest lepszy od wymaganego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
3. Dot.  Grupa 3, Łóżko wielofunkcyjne z systemem ważenia sterowania oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem 

do wszystkich stanów odleżyn i terpii płucnej–3 szt. dot. Pkt. 99: Czy Zamawiający dopuści łóżka wielofunkcyjne 
z systemem ważenia oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem do wszystkich stanów odleżyn i terapii płucnej z 
barierkami i boczne podwójne, dzielone i, poruszające się wraz z segmentami leża, składane niezależnie, 
zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem, wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia 
segmentu oparcia?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
4. Dot.  Grupa 3, Łóżko wielofunkcyjne z systemem ważenia sterowania oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem 

do wszystkich stanów odleżyn i terpii płucnej–3 szt. dot. Pkt. 101: Czy Zamawiający dopuści łóżka 
wielofunkcyjne z systemem ważenia oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem do wszystkich stanów odleżyn i 
terapii płucnej z barierkami wyposażonymi w wizualne, wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z 
zaznaczeniem kąta 30° i 45°? Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
5. Dot.  Grupa 3, Łóżko wielofunkcyjne z systemem ważenia sterowania oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem 

do wszystkich stanów odleżyn i terpii płucnej–3 szt. dot. Pkt. 111: Czy Zamawiający dopuści łóżka 
wielofunkcyjne z systemem ważenia oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem do wszystkich stanów odleżyn i 
terapii płucnej z funkcją pozycji reanimacyjnej CPR dostępną z dźwigni nożnej ( bez konieczności użycia rąk)? 
Pozycja Trendelenburga dostępna jest z obustronnych paneli sterowania wbudowanych w barierki od strony 
zewnętrznej dla personelu.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
6. Dot.  Grupa 3, Łóżko wielofunkcyjne z systemem ważenia sterowania oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem 

do wszystkich stanów odleżyn i terpii płucnej–3 szt. dot. Pkt. 130: Czy Zamawiający dopuści łóżka 
wielofunkcyjne z systemem ważenia oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem do wszystkich stanów odleżyn i 
terapii płucnej z graficzną informacją o poziomie naładowania akumulatora, konieczności wykonania czynności 
serwisowych, niezaciągniętym hamulcu oraz konieczności usunięcia podnóżka podczas uzyskiwania pozycji 
fotela do wstawania?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
7. Dot.  Grupa 3, Łóżko wielofunkcyjne z systemem ważenia sterowania oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem 

do wszystkich stanów odleżyn i terpii płucnej–3 szt. dot. Pkt. 131: Czy Zamawiający dopuści łóżka 
wielofunkcyjne z systemem ważenia oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem do wszystkich stanów odleżyn i 
terapii płucnej z systemem nocnego oświetlenia podłoża poniżej leża, aktywowanym automatycznie po 
podłączeniu łóżka do zasilania sieciowego?  
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
8. Dot.  Grupa 3, Łóżko wielofunkcyjne z systemem ważenia sterowania oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem 

do wszystkich stanów odleżyn i terpii płucnej–3 szt. dot. Pkt. 141: Czy Zamawiający dopuści łóżka 
wielofunkcyjne z systemem ważenia oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem do wszystkich stanów odleżyn i 
terapii płucnej wyposażone w regulowany, prosty, demontowalny statyw infuzyjny z możliwością zamontowania 
w dowolnym narożniku zamiast składanego montowanego na stałe?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
9. Grupa 3, dot. Łóżko wielofunkcyjne z systemem ważenia sterowania oraz materacem zintegrowanym z łóżkiem 

do wszystkich stanów odleżyn i terpii płucnej–3 szt. pkt. 142, ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ TERAPII  –2 szt. pkt. 
12, WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY –1 szt., Pkt. 8, WÓZEK REANIMACYJNY –1 szt. pkt. 25: Prosimy o 
zmianę wyrażenia „aparat” na „urządzenie/wyrób” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
10. Dotyczy grupa 4 Dot. ad. 5 - Zwracając się do Zamawiającego na mocy zapisów Ustawy pragniemy zauważyć, 

że nie da się zamienić miejsca pompy w stacji dokującej na inne, nie wyjmując tej drugiej. W związku z tym 
prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dowolnej konfiguracji pomp umieszczanych 
w stacji, przy założeniu że wszystkie sześć gniazd w stacji jest zajętych a zmiana miejsca jednej pompy musi 
skutkować zmianą miejsca innej pompy? Jednocześnie informujemy, że "locus" pompy w stacji jest wyświetlany 
w postaci dużej cyfry na ekranie każdego urządzenia informując użytkownika, które gniazdo zajmuje dana 
pompa w stacji. 

 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

11. Dotyczy grupa 4 Dot. ad.39 - Czy Zamawiający zechce przyznać w tym zapisie punkty za więcej niż dwa rodzaje 
bolusa, tzn. np 10 pkt za każdy dodatkowy ponad dwa?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

12. Dotyczy grupa 4 Dot. ad.77 - Czy Zamawiający zechce w tym zapisie przyznać również punkty za szybkość 
infuzji - każde 100ml ponad oczekiwane 1200ml - 3 pkt?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

13. Dotyczy grupa 4 Dot. ad.93 - Czy Zamawiający dopuści ciśnienie okluzji programowane w zakresie 50-750 
mmHg?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

14. Dotyczy grupa 4 Dot. ad.113 - Czy Zamawiający pomyłkowo wpisał słowo „respirator”? Jeśli nie to zwracamy się 
o uzasadnienie kliniczne przesyłania danych z respiratora do pompy infuzyjnej?  

Odpowiedź: Modyfikacja z dnia 07.11.2018r. 

15. Dotyczy grupa 4 Dot. ad. 116 - Czy Zamawiający pomyłkowo wpisał słowo „respirator”? 

Odpowiedź: Modyfikacja z dnia 07.11.2018r. 

16. Dotyczy Grupa 2 pkt. 73 Czy zamawiający dopuści  ofertę do przetargu, która zapewni urządzenie zastępcze o 
zbliżonych parametrach i funkcjonalności w przypadku naprawy powyżej 5 dni w okresie gwarancji poza siedzibą 
zamawiającego? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

17. Czy zamawiający obniży karę umowną z wartości 0,2%  na 0,05% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za 
każdy dzień opóźnienia? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

18. Dotyczy SIWZ par. 10 pkt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formacie pliku PDF i podpisaną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

19. Dotyczy wzoru umowy par. 7 pkt. 4 Prosimy o zmianę zapisu na następujący: W przypadku nie dochowania 

terminu o którym mowa w ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości 

brutto asortymentu, którego dotyczy, za każdy dzień opóźnienia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

20. Dotyczy wzoru umowy par. 7 pkt. 7 Prosimy o zmianę zapisu na następujący: W przypadku nie dochowania 

terminu, o którym mowa w ust.6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wartości 

brutto asortymentu którego dotyczy, za każde 24 godziny opóźnienia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

21. Dotyczy wzoru umowy par. 7 pkt. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia 

sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin? Obowiązek taki ciążący 

na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu 



będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli 

wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

22. Dotyczy wzoru umowy par. 7 pkt. 9 Prosimy o zmniejszenie kary umownej do wartości 100 zł brutto za każde 

urządzenie w przypadku nie spełnienia warunku określonego w par. 7 pkt 8 wzoru umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

23. Dotyczy GRUPA – 5 Stacja dokująca – 5 szt  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy, którą można 

wyposażyć w odłączalny uchwyt do przenoszenia oraz uchwyt do montażu pompy na stojaku lub szynie 

(dostarczane razem z pompą). 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

24. Dotyczy GRUPA – 5 Stacja dokująca – 5 szt  Prosimy o odstąpienie od wymogu wyposażania stacji dokujących 

w licencję do transmisji danych w standardzie HL7 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

25. Dotyczy GRUPA – 5 Pompa infuzyjna strzykawkowa – 15 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do 

zaoferowania pompy strzykawkowej do infuzji dożylnej lub podskórnej w przerywanych lub ciągłych infuzjach 

płynów pozajelitowych, leków, sterowana elektronicznie. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

26. Dotyczy GRUPA – 5 Pompa infuzyjna strzykawkowa – 15 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do 

zaoferowania pompy, której waga z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie <3 kg 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

27. Dotyczy GRUPA – 5 Pompa infuzyjna strzykawkowa – 15 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy 

wyposażonej w blokadę klawiatury automatyczną oraz z użyciem dedykowanego przycisku 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

28. Dotyczy GRUPA – 5 Pompa infuzyjna strzykawkowa – 15 szt. Prosimy o Zamawiającego o dopuszczenie do 

zaoferowania pompy z możliwością programowania infuzji w jednostkach: ml, g, mg, mcg, ng, IU / min lub h 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

29. Dotyczy GRUPA – 5 Pompa infuzyjna strzykawkowa – 15 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do 

zaoferowania pompy, w której istnieje możliwość ustawienia poziomu ciśnienia okluzji na 11 poziomach, w 

mmHg. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

30. Dotyczy GRUPA – 5 Pompa infuzyjna strzykawkowa – 15 szt. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania pompy, 

z funkcją wyświetlania m.in. ciśnienia infuzji, szybkości, objętości.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

31. Dotyczy GRUPA – 5 Pompa infuzyjna strzykawkowa – 15 szt. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania pompy 

wyposażonej w bibliotekę 40 leków z możliwością rozszerzenia do 2000 leków. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

32. Dotyczy GRUPA – 5 Pompa infuzyjna strzykawkowa – 15 szt. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania pompy, 

z funkcją wyświetlania ciśnienia infuzji, szybkości, objętości.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

33. Dotyczy GRUPA – 5 Pompa infuzyjna objętościowa – 15 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do 

zaoferowania pompy, w której czas pracy z zasilania wewnętrznego to 9h przy przepływie 25ml/h 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

34. Dotyczy GRUPA – 5 Pompa infuzyjna objętościowa – 15 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do 

zaoferowania pompy, której waga z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie <3 kg 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

35. Dotyczy GRUPA – 5 Pompa infuzyjna objętościowa – 15 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy, 

którą można wyposażyć w odłączalny uchwyt do montażu pompy na stojaku lub szynie (dostarczane razem z 

pompą). 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

36. Dotyczy GRUPA – 5 Pompa infuzyjna objętościowa – 15 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do 

zaoferowania pompy infuzyjnej bez dedykowanych drenów do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych. 

 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

37. Dotyczy GRUPA – 5 Pompa infuzyjna objętościowa – 15 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do 

zaoferowania pompy, w której istnieje możliwość ustawienia poziomu ciśnienia okluzji na 12 poziomach 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 



38. Dotyczy GRUPA – 5 Pompa infuzyjna objętościowa – 15 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do 

zaoferowania pompy, w której istnieje możliwość ustawienia poziomu ciśnienia okluzji w zakresie 75 – 975 

mmHg 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

39. Dotyczy GRUPA – 5 Pompa infuzyjna objętościowa – 15 szt. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania pompy 

wyposażonej w bibliotekę 40 leków z możliwością rozszerzenia do 2000 leków. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

40. Dotyczy GRUPA – 5 Pompa infuzyjna objętościowa – 15 szt. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do 

zaoferowania pompy, w której zarządzanie pęcherzykami powietrza jest realizowane przez określenie wielkości 

pęcherzyka powietrza w zakresie od 50 do 800 µL bez określania powietrza skumulowanego w ciągu 15 minut 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

41. Grupa 5 - Wideolaryngoskop – 1 szt. z wyposażeniem gotowe do użycia, fabrycznie nowy rok produkcji 2018. Z 

uwagi na fakt, iż producent videolaryngoskopu posiada w sprzedaży urządzenia fabrycznie nowe, ale 

wyprodukowane w latach 2015 – 2016, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fabrycznie nowego urządzenia 

wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2015 roku, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

42. Grupa 5 - Wideolaryngoskop – 1 szt. z wyposażeniem gotowe do użycia, fabrycznie nowy rok produkcji 2018. 

Ppkt 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie videolaryngoskopu, którego serwis gwarancyjny wykonywany 

jest za pośrednictwem firmy dystrybucyjnej mieszczącej się na terenie Polski. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i nie stawiał warunku. 

 

 

 

Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert     

    Zatwierdził: 

                    Dyrektora SPZOZ w Sokółce 

                             Jerzy Kułakowski 


