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Kraków, data 10 maja 2019 r. 

 
Dotyczy:  Dostawa urządzeń medycznych do nowego budynku Bloku Operacyjnego oraz pomieszczeń 

zlokalizowanych na parterze oraz I piętrze budynku nr 2 Krakowskiego Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii. 

Znak postępowania A.I.271-6/19. 

 
 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Treść pytania w oryginalnym 

brzmieniu oraz odpowiedź przedstawiamy poniżej. 

 

ZESTAW 1: 

 

Dotyczy warunków udziału w postępowaniu 

Pytanie: 

Czy w przypadku części 2 zamówienia Zamawiający uzna za odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia dostawę aparatury medycznej równą lub przewyższającą swoją wartością postawiony przez 

Zamawiającego wymóg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane 

(w danej części) adekwatnie do przedmiotu zamówienia (przedmiot dostawy oraz wartość dostawy). 

 

Pytanie: 

Czy w przypadku części 3 zamówienia Zamawiający uzna za odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia dostawę aparatury medycznej równą lub przewyższającą swoją wartością postawiony przez 

Zamawiającego wymóg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane 

(w danej części) adekwatnie do przedmiotu zamówienia (przedmiot dostawy oraz wartość dostawy). 

 

Pytanie: 

Czy w przypadku części 8 zamówienia Zamawiający uzna za odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia dostawę aparatury medycznej równą lub przewyższającą swoją wartością postawiony przez 

Zamawiającego wymóg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane 

adekwatnie do przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia (przedmiot dostawy oraz wartość dostawy). 

 

ZESTAW 2 

 

Pytanie: 

Proszę o informację gdzie znajdę na Państwa stronie specyfikację dotyczącą wymaganych parametrów 

technicznych, chodzi o część nr 6. 

Na stronie Państwa nie możemy niniejszych załączników znaleźć. 

Odpowiedź: 

Dokument został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego, od dnia publikacji postępowania. 

 

ZESTAW 3 

 

Dotyczy treści SIWZ: 

Pytanie: 

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydzieli z części nr 4 /Lampę operacyjną z kamerą i monitorem 

(1szt.) oraz Lampy operacyjne bez kamery (2szt.)/ do oddzielnego pakietu składającego się wyłącznie z lamp 

operacyjnych? Znacznie zwiększy to konkurencyjność składanych ofert. 

Odpowiedź: 

zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie: 

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 4 – Lampa operacyjna z kamerą i monitorem (1sztuka) 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z kopułą satelitarną wyposażoną w 39 diod w 

konstrukcji jednoogniskowej? Oferowane rozwiązanie gwarantuje uzyskanie wysokiego natężenia na poziomie 

160 000 luks, co jest parametrem znacznie wyższym od wymaganego. 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością wymiany diod znajdujących się w 

zespołach po 15 diod? Dla użytkownika i tak nie ma znaczenia w jaki sposób wymieniane są diody (o ile 

ulegną uszkodzeniu), gdyż takiej czynności dokonuje autoryzowany serwis producenta. 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością wymiany diod znajdujących się w 

zespołach po 13 diod?  

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą pola roboczego czaszy 

głównej w zakresie od 200 do 420mm? Jest to zakres szerszy od wymaganego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą pola roboczego czaszy 

satelitarnej w zakresie od 150 do 320mm? Jest to zakres szerszy od wymaganego. 

Odpowiedź:  

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą pola roboczego czaszy 

satelitarnej w zakresie od 200 do 420mm? Jest to zakres szerszy od wymaganego. 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją natężenia światła w 6 stopniach z 

możliwością aktywowania pełnego natężenia światła jednym przyciskiem? Oferowane rozwiązanie jest w 

zupełności wystarczające do dobrania odpowiedniego natężenia w zależności od przeprowadzanego zabiegu i 

preferencji operatora. 

Odpowiedź: 

zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w pięciu 

krokach w zakresie od 3100 do 5000˚K? Różnica zaledwie 100˚K w stosunku do parametru wymaganego nie 

będzie zauważalna w praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o współczynniku rekonstrukcji koloru 

czerwonego o wartości R9≥95? Różnica parametru oferowanego w stosunku do parametru wymaganego nie 

będzie zauważalna gołym okiem bez specjalistycznej aparatury pomiarowej.  

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, która charakteryzuje się wysoką 

bezcieniowością bez potrzeby stosowania opisanego aktywnego układu redukcji cieni? Oferowana lampa 
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odznacza się wysoką bezcieniowością dzięki zastosowaniu wielu zachodzących na siebie wiązek światła. 

Ponadto zastosowanie przez producenta innowacyjnej technologii HD-LED sprawia, że emitowane przez lampę 

światło o jednolitym wysokim natężeniu jest równomiernie dystrybuowane na całym oświetlanym polu tworząc 

jednorodny obszar roboczy.  

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną bez zamykanego schowka na zasilacz w 

uchwycie monitora LCD, gdyż wszystkie przewody potrzebne do zasilania monitora poprowadzone są 

wewnątrz ramienia?  

Odpowiedź: 

tak, zamawiający  dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 4 – Lampa operacyjna bez kamery (2 sztuki) 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z kopułą satelitarną wyposażoną w 39 diod w 

konstrukcji jednoogniskowej? Oferowane rozwiązanie gwarantuje uzyskanie wysokiego natężenia na poziomie 

160 000 luks, co jest parametrem znacznie wyższym od wymaganego. 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością wymiany diod znajdujących się w 

zespołach po 15 diod? Dla użytkownika i tak nie ma znaczenia w jaki sposób wymieniane są diody (o ile 

ulegną uszkodzeniu), gdyż takiej czynności dokonuje autoryzowany serwis producenta. 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z możliwością wymiany diod znajdujących się w 

zespołach po 13 diod?  

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą pola roboczego czaszy 

głównej w zakresie od 200 do 420mm? Jest to zakres szerszy od wymaganego. 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą pola roboczego czaszy 

satelitarnej w zakresie od 150 do 320mm? Jest to zakres szerszy od wymaganego. 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą pola roboczego czaszy 

satelitarnej w zakresie od 200 do 420mm? Jest to zakres szerszy od wymaganego. 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją natężenia światła w 6 stopniach z 

możliwością aktywowania pełnego natężenia światła jednym przyciskiem? ferowane rozwiązanie jest w 

zupełności wystarczające do dobrania odpowiedniego natężenia w zależności od przeprowadzanego zabiegu i 

preferencji operatora. 

Odpowiedź: 

zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w pięciu 

krokach w zakresie od 3100 do 5000˚K? Różnica zaledwie 100˚K w stosunku do parametru wymaganego nie 

będzie zauważalna w praktyce użytkowej. 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o współczynniku rekonstrukcji koloru 

czerwonego o wartości R9≥95? Różnica parametru oferowanego w stosunku do parametru wymaganego nie 

będzie zauważalna gołym okiem bez specjalistycznej aparatury pomiarowej. 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną, która charakteryzuje się wysoką 

bezcieniowością bez potrzeby stosowania opisanego aktywnego układu redukcji cieni? Oferowana lampa 

odznacza się wysoką bezcieniowością dzięki zastosowaniu wielu zachodzących na siebie wiązek światła. 

Ponadto zastosowanie przez producenta innowacyjnej technologii HD-LED sprawia, że emitowane przez lampę 

światło o jednolitym wysokim natężeniu jest równomiernie dystrybuowane na całym oświetlanym polu tworząc 

jednorodny obszar roboczy.  

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 5 – Lampa zabiegowa sufitowa (3 sztuki) 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową w kształcie koła lecz bez otworu w jej centralnej 

części? Pragniemy zauważyć, że dodatkowe otwory w czaszy znacznie utrudniają utrzymanie lampy w 

czystości i stanowią potencjalne ryzyko gromadzenia się zanieczyszczeń.  

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o żywotności diod LED na poziomie 50 000h? 

Oferowany parametr gwarantuje co najmniej 10 lat bezawaryjnej pracy lampy.  

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z możliwością ustawienia lampy za pomocą 

wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych centralnie na kopule? Oferowane rozwiązanie będzie 

tożsame z wymaganym, gdyż zapewnia możliwość łatwego pozycjonowania czaszy. 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulowaną średnicą pola roboczego w zakresie 

od 150 do 320mm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego.  

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 

od 3100 do 5000˚K w 5 krokach? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego. 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 

od 3500 do 5000˚K w 6 krokach? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego. 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 



NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614 
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

 
 

 
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

 

Strona 5 z 48 

 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku rekonstrukcji koloru 

czerwonego o wartości R9≥95? Różnica parametru oferowanego w stosunku do parametru wymaganego nie 

będzie zauważalna gołym okiem bez specjalistycznej aparatury pomiarowej.  

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o poborze mocy na poziomie maks. 50W? 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z możliwością wymiany diod znajdujących się w 

zespołach po 13 diod? Dla użytkownika i tak nie ma znaczenia w jaki sposób wymieniane są diody (o ile 

ulegną uszkodzeniu), gdyż takiej czynności dokonuje autoryzowany serwis producenta. 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy czaszy wynoszącej 300mm? 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy czaszy wynoszącej 480mm? 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Część 5 – Lampa zabiegowa mobilna (2 sztuki) 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z podstawą jezdną wyposażoną w 4 koła o 

średnicy 50mm z hamulcami? Oferowane rozwiązanie gwarantuje pełną mobilność lampy. 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową w kształcie koła lecz bez otworu w jej centralnej 

części? Pragniemy zauważyć, że dodatkowe otwory w czaszy znacznie utrudniają utrzymanie lampy w 

czystości i stanowią potencjalne ryzyko gromadzenia się zanieczyszczeń.  

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o żywotności diod LED na poziomie 50 000h? 

Oferowany parametr gwarantuje co najmniej 10 lat bezawaryjnej pracy lampy. 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z możliwością ustawienia lampy za pomocą 

wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych centralnie na kopule? Oferowane rozwiązanie będzie 

tożsame z wymaganym, gdyż zapewnia możliwość łatwego pozycjonowania czaszy. 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulowaną średnicą pola roboczego w zakresie 

od 150 do 320mm? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego.  

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 
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W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 

od 3100 do 5000˚K? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego. 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 

od 3500 do 5000˚K w 6 krokach? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego. 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku rekonstrukcji koloru 

czerwonego o wartości R9≥95? Różnica parametru oferowanego w stosunku do parametru wymaganego nie 

będzie zauważalna gołym okiem bez specjalistycznej aparatury pomiarowej.  

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o poborze mocy na poziomie maks. 50W? 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z możliwością wymiany diod znajdujących się w 

zespołach po 13 diod? Dla użytkownika i tak nie ma znaczenia w jaki sposób wymieniane są diody (o ile 

ulegną uszkodzeniu), gdyż takiej czynności dokonuje autoryzowany serwis producenta. 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy czaszy wynoszącej 300mm? 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o średnicy czaszy wynoszącej 480mm? 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

ZESTAW 4 

 

Pytanie: 

Dot. 

Umowa (wzór) Dostawa Urządzenia Medycznego/ §3/pkt. 2e i 2j – prace adaptacyjne.  

Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej związanej z możliwymi pracami adaptacyjnymi 

dla pakietu sterylizatory?  

Czy ewentualnie w inny sposób Zamawiający określi zakres prac adaptacyjnych? 

Odpowiedź: 

Odpowiedź została już udzielona. Wizja lokalna się odbyła. 

 

ZESTAW 5 

 

Dotyczy  części nr 2  

MYJNIA – DEZYNFEKTOR DO OBUWIA: 

Pytanie: 
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Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z zaworem spustowy, który jest identyczny pod 

względem funkcjonalnym z opisanym tj. pompa spustową. Pozwala na elimanacje potencjalnie drogiego i 

awaryjnego elementu jakim jest pompa spustową 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w 8 przycisków oraz 10 znakami 

graficznymi na wyświetlaczu LED ?  

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z wyświetlaczem , na którym prezentowane jest 10 

znaków graficznych . wyświetlanie temperatury , wartości A0 , czas , kody błędów ,alarmy ? 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez oświetlenia wnętrza komory ?   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z drzwiami pełnymi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki bez możliwości demontażu wybranych poziomów, ale za to 

z regulacja wysokości załadunku górnego kosza na poziomie 190 mm -240 mm, za to na dolnym poziomie 

możliwość umieszczenia wsadu do wysokości nawet 30 cm   ? 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Dotyczy części nr 2  

MYJNIE-DEZYNFEKTOR PRZELOTOWE 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością max załadunku nawet 12 tac, ale 

posiadająca możliwość załadunku również 10 tac ?   

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie ergonomiczna wysokość stolika do za/rozładunku 

myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi wynosi  nieznacznie więcej tj.860mm ? 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnie o głębokości 720 mm ? uzasadnienie: z przeprowadzonej 

wizji lokalnej wynika, że wymiar 2 cm głębokości nie będzie kolidował z miejscem instalacji. 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 
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Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) w tym zakresie i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony. 

Część 2/ Myjnie, dezynfektory dla potrzeb Centralnej Sterylizacji: Dezynfektor przelotowy, 10 tacowa 

(3 sztuki) pkt. 5  

Było: 

„Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia (ograniczenia architektoniczne w miejscu instalacji): 

- szerokość: 650 mm, 

- głębokość: 700 mm” 

Jest: 

„Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia (ograniczenia architektoniczne w miejscu instalacji): 

- szerokość: 650 mm, 

- głębokość: 720 mm” 

 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej 

z udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię o mocy max. 13 KW ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z zawór spustowy, który jest identyczny pod względem 

funkcjonalnym z opisanym tj. pompa spustową  . Pozwala na elimanacje potencjalnie drogiego i awaryjnego 

elementu jakim jest pompa spustowa    

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia w których mieści się 3 pojemniki na detergenty 5 

litrowe oraz 1 pojemnik 2 litrowy, co nie ma wpływu na poprawność procesu mycia   

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści jako parametr równoważny program  odrębny program oczyszczający komorę, 

zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne myjni dezynfektora z osadów mineralnych , ale nie jest on programem 

fabrycznym ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznego monitorowania różnicy ciśnień filtra jałowego – 

sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra)?- parametr jednoznacznie wskazujący na rozwiązania 

firmy Getinge. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kondensatorem oparów , ale bez  układu odzysku ciepła z usuwanego 

powietrza suszącego służący do ogrzania powietrza pobieranego do suszenia lub układ recyrkulacji powietrza 

suszącego. Parametr wskazujący jednoznacznie na firmę Getinge?    

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

Pytanie: 

Zwracamy się z prośba o  uregulowanie punktu Pkt.  6 oraz pkt 38 , które brzmią podobnie, jednak posiadają 

inne zakresy – prosimy o zmianę swiz na +/- 3 kw ? 

Odpowiedź: 

ZAKRES Z POZYCJI 6. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) w tym zakresie i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony. 

Część 2/ Myjnie, dezynfektory dla potrzeb Centralnej Sterylizacji: Dezynfektor przelotowy, 10 tacowa (3 

sztuki) pkt.6 i 38  

Pkt 6  

Było: 

Zasilanie i ogrzewanie elektrycznie (400V), moc urządzenia nieprzekraczająca 10 kW (+/-5%) 

Jest 

Zasilanie i ogrzewanie elektrycznie (400V), moc urządzenia nieprzekraczająca 10 kW (+/-3 KW) 

Pkt. 38 
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Było:  

Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc max. 10 kW (+/-2%). 

Jest 

Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc max. 10 kW (+/-3KW). 

 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej 

z udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy z możliwością demontażu 4 poziomów mycia i możliwością 

podłączeń Luer- Lock na 2 poziomach mycia ? uzasadnienie: dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik ma 

możliwość jednoczesnego mycia zarówno narzędzi chirurgicznych , jak i narzędzi kanałowych. Ponadto spełnia 

on wymagania pkt. 42 dotyczącego narzędzi laparoskopowych  ? 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek anestezjologiczny mieszczący 4 zestawy anestezjologiczne , 

ale z 8 podłączeniami do węży ? 

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

ZESTAW 6 

Pytanie: 

Zapytanie nr 1 dotyczy część 9 – zestaw RTG - L.p. 27 

Żądamy dopuszczenia do postępowania aparatu RTG z możliwością dokonania na monitorze/ ekranie 

dotykowym zlokalizowanym  na kołpaku zmiany ustawień i parametrów ekspozycji, ale bez możliwości 

wyświetlenia list roboczych oraz bez możliwości podglądu z badania z opcją jego akceptacji lub odrzucenia. 

Powyższy parametr nie stanowi norm i nie wpływa na eksploatacje aparatu, więc nie może służyć do opisu 

przedmiotu zamówienia  jako parametr graniczny. 

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

Pytanie: 

Zapytanie nr 2 dotyczy część 9 – zestaw RTG – L.p. 28  

Żądamy dopuszczenia do postępowania aparatu RTG bez możliwości wyświetlenia na ekranie dotykowym 

zlokalizowanym na kołpaku danych pacjenta. Powyższy parametr nie stanowi norm i nie wpływa na 

eksploatacje aparatu, więc nie może służyć do opisu przedmiotu zamówienia  jako parametr graniczny. 

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

Pytanie: 

Zapytanie nr 3 dotyczy część 9 – zestaw RTG – L.p. 42 

Żądamy dopuszczenia do postępowania stołu RTG o długości wynoszącej 220 cm. Powyższy parametr nie 

stanowi norm, więc nie może służyć do Opisu Przedmiotu Zamówienia jako parametr graniczny. Proponowane 

przez nas rozwiązanie jest standardowym wymiarem dla stołu i posiada deklarację zgodności oraz certyfikat CE 

jako wyrób medyczny, co potwierdza zgodność ze wszystkimi obowiązującymi normami i standardami dla 

wyrobów medycznych. 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Zapytanie nr 4 dotyczy część 9 – zestaw RTG – L.p. 42 

Żądamy dopuszczenia do postępowania stołu RTG o szerokości blatu wynoszącej 81 cm. Powyższy parametr 

nie stanowi norm, więc nie może służyć do Opisu Przedmiotu Zamówienia jako parametr graniczny. 

Proponowane przez nas rozwiązanie jest standardowym wymiarem dla stołu i posiada deklarację zgodności 

oraz certyfikat CE jako wyrób medyczny, co potwierdza zgodność ze wszystkimi obowiązującymi normami i 

standardami dla wyrobów medycznych. 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 
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Pytanie: 

Zapytanie nr 5 dotyczy część 9 – zestaw RTG – L.p. 53 

Żądamy dopuszczenia do postępowania kratki przeciwrozproszeniowej w stole o gęstości 85l/cm. Różnica w 

proponowanym przez nas rozwiązaniu jest znikoma i zapewnia takie same możliwości diagnostyczne jak 

wartość, której wymaga Zamawiający. 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Zapytanie nr 6 dotyczy część 9 – zestaw RTG – L.p. 57 

Żądamy dopuszczenia do postępowania statywu do zdjęć płucnych o minimalnej odległości środka detektora od 

podłogi wynoszące 38 cm. Powyższy parametr nie stanowi norm, więc nie może służyć do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia jako parametr graniczny. Proponowane przez nas rozwiązanie umożliwia wykonywanie 

wszystkich ekspozycji radiograficznych i posiada deklarację zgodności oraz certyfikat CE jako wyrób 

medyczny, co potwierdza zgodność ze wszystkimi obowiązującymi normami i standardami dla wyrobów 

medycznych. 

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

Pytanie: 

Zapytanie nr 7 dotyczy część 9 – zestaw RTG – L.p. 61 

Żądamy dopuszczenia do postępowania aparaty RTG ze statywem o  bez wskaźnika LED statusu Bucky 

(obecności kratki). Powyższy parametr nie stanowi norm, więc nie może służyć do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia jako parametr graniczny. Proponowane przez nas rozwiązanie umożliwia wykonywanie 

wszystkich ekspozycji radiograficznych i posiada deklarację zgodności oraz certyfikat CE jako wyrób 

medyczny, co potwierdza zgodność ze wszystkimi obowiązującymi normami i standardami dla wyrobów 

medycznych. 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Zapytanie nr 8 dotyczy część 9 – zestaw RTG – L.p. 62 

Żądamy dopuszczenia do postępowania kratki przeciwrozproszeniowej w statywie o gęstości 85l/cm. Różnica 

w proponowanym przez nas rozwiązaniu jest znikoma i zapewnia takie same możliwości diagnostyczne jak 

wartość, której wymaga Zamawiający. 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Zapytanie nr 9 dotyczy część 9 – zestaw RTG – L.p. 72 

Żądamy dopuszczenia do detektora posiadającego wartość DQE oznaczonego dla 0,1lp/mm równą 65%. 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Zapytanie nr 10 dotyczy część 9 – zestaw RTG – L.p. 83 

Żądamy dopuszczenia do detektora posiadającego wartość DQE oznaczonego dla 0,1lp/mm równą 65%. 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Zapytanie nr 11 dotyczy część 9 – zestaw RTG – L.p. 101 

Żądamy dopuszczenia do postepowania aparatu RTG  z konsolą technika bez możliwości generowania 

hemisfery. 

Odpowiedź: 
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tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Zapytanie nr 1 dotyczy cześć 9 – II. Aparat RTG z ramieniem C – L. p. 4 

Żądamy dopuszczenia do postępowania aparatu RTG maksymalnym prądzie fluoroskopii impulsowej 

wynoszącym 12 mA. Powyższy parametr nie stanowi norm i nie wpływa na eksploatacje aparatu, więc nie 

może służyć do opisu przedmiotu zamówienia  jako parametr graniczny 

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

Pytanie: 

Zapytanie nr 2 dotyczy cześć 9 – II. Aparat RTG z ramieniem C – L. p. 11 

Żądamy dopuszczenia do postępowania aparatu RTG o szybkości chłodzenia anody wynoszącej 300W. 

Powyższy parametr nie stanowi norm i nie wpływa na eksploatacje aparatu, więc nie może służyć do opisu 

przedmiotu zamówienia  jako parametr graniczny. 

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

Pytanie: 

Zapytanie nr 3 dotyczy cześć 9 – II. Aparat RTG z ramieniem C – L. p. 12 

Żądamy dopuszczenia do postępowania aparatu RTG o pojemności cieplnej kołpaka wynoszącej 600 kJ. 

Powyższy parametr nie stanowi norm i nie wpływa na eksploatacje aparatu, więc nie może służyć do opisu 

przedmiotu zamówienia  jako parametr graniczny 

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

Pytanie: 

Zapytanie nr 4 dotyczy cześć 9 – II. Aparat RTG z ramieniem C – L. p. 40 

Żądamy dopuszczenia do postępowania aparatu RTG o głębokości ramienia 65,9 cm. Powyższy parametr nie 

stanowi norm i nie wpływa na eksploatacje aparatu, więc nie może służyć do opisu przedmiotu zamówienia  

jako parametr graniczny. 

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

Pytanie: 

Zapytanie nr 5 dotyczy cześć 9 – II. Aparat RTG z ramieniem C – L. p. 41 

Żądamy dopuszczenia do postępowania aparatu RTG o prześwicie między wzmacniaczem obrazu a kołpakiem 

wynoszącym 71,5 cm. Powyższy parametr nie stanowi norm i nie wpływa na eksploatacje aparatu, więc nie 

może służyć do opisu przedmiotu zamówienia  jako parametr graniczny. 

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

Pytanie: 

Zapytanie nr 6 dotyczy cześć 9 – II. Aparat RTG z ramieniem C – L. p. 41 

Żądamy dopuszczenia do postępowania aparatu RTG o odległości SID wynoszącej 93,9 cm. Powyższy 

parametr nie stanowi norm i nie wpływa na eksploatacje aparatu, więc nie może służyć do opisu przedmiotu 

zamówienia  jako parametr graniczny. 

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

Zapytanie nr 7 dotyczy cześć 9 – II. Aparat RTG z ramieniem C – L. p. 4 

Żądamy dopuszczenia do postępowania aparatu RTG o obrocie łuku wokół osi poprzecznej (ruch orbitalny) 

wynoszącym 145º. Powyższy parametr nie stanowi norm i nie wpływa na eksploatacje aparatu, więc nie może 

służyć do opisu przedmiotu zamówienia  jako parametr graniczny. 

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

ZESTAW 7 

 

ZESTAW RTG (Zestaw aparatów RTG (aparat RTG cyfrowy na zawieszeniu sufitowym, aparat RTG z 

ramieniem C na wózku, duplikator płyt CD, stacja diagnostyczna) wraz z integracją  oprogramowania) 

(…) 

 

Pytanie: 

Pkt 16 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH W WYPOSAŻENIU (część 9 

zamówienia). 
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Zamawiający wymaga zakresu obrotu lampy wokół osi poziomej większego niż +/- 150°.  Czy Zamawiający 

dopuści rozwiązanie o większym od wymaganego zakresie obrotu ,    od +180o  do -135 o? 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Pkt 35 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH W WYPOSAŻENIU (część 9 

zamówienia) 

Zamawiający wymaga zakresu obrotu kolimatora ≥ +/- 150°. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie o zakresie 

obrotu  +/- 90°? 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Pkt 43 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH W WYPOSAŻENIU (część 9 

zamówienia) 

Zamawiający wymaga szerokości płyty pacjenta ≥ 85 cm. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie o  szerokości 

płyty pacjenta 83cm? 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Pkt 52 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH W WYPOSAŻENIU (część 9 

zamówienia) 

Zamawiający wymaga możliwości obrotu szuflady BUCKY o 90 ° bez konieczności wyciągania detektora. Czy 

Zamawiający dopuści rozwiązanie bez tej funkcjonalności? 

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

Pytanie: 

Pkt 60 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH W WYPOSAŻENIU (część 9 

zamówienia) 

Zamawiający wymaga uchylnego panela –obrót statywu do zdjęć płuc, zakres regulacji  

≥ +90⁰/-20⁰. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie o zakresie regulacji +90o/-15o? 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Pkt 64 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH W WYPOSAŻENIU (część 9 

zamówienia) 

Zamawiający wymaga nadążności BUCKY za ruchem pionowym lampy.  Wymagane rozwiązanie stanowi 

zagrożenie dla zdrowia pacjenta (uderzenie jadącego automatycznie do góry Bucky w szczękę pacjenta przy 

ruchu nadążnym) i powinno być wykorzystywane jedynie przy wykonywaniu zdjęć kości długich. Czy 

Zamawiający wymaga nadążności lampy za ruchem Bucky przy pozycjonowaniu pacjenta przez technika? 

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

Pytanie: 

Pkt 72 i 83 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH W WYPOSAŻENIU 

(część 9 zamówienia) 

Zamawiający wymaga detektorów  o DQE dla 0,0 Lp/mm ≥ 75 %. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie o 

wartości DQE równym 73%? 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 
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Pytanie: 

DETEKTOR CYFROWY W STOLE . ZESTAWIENIA PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH 

W WYPOSAŻENIU (część 9 zamówienia) 

Czy Zamawiający narzuca wymagania odnośnie klasy IP jaką spełnić ma obudowa detektora chroniąca detektor  

przed dostępem niebezpiecznych części do wnętrza obudowy, wnikaniem obcych ciał stałych, szkodliwymi 

skutkami wnikania wody? Oferowane przez nas rozwiązanie całkowicie zabezpiecza  detektor przed płynami 

fizjologicznymi i zapewnia ochronę przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (np. przez 30 min na 

głębokości   1m)  

Odpowiedź: 

zgodnie z zapisami siwz. Zamawiający nie narzuca klasy IP. 

 

Pytanie: 

Pkt 91 i 102 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH W WYPOSAŻENIU 

(część 9 zamówienia) 

Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania dedykowanego do badań ogólno-diagnostycznych (pkt 

91) i oprogramowania do wykonywania zdjęć łączonych ortopedycznych (pkt 102). Czy Zamawiający będzie 

wymagał dodatkowego oprogramowania wspomagającego prace technika i lekarza, np.: oprogramowanie 

pediatryczne, oprogramowanie do supresji kości, oprogramowanie do wizualizacji cewników i odmy płucnej? 

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

Pytanie: 

Pkt 93 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH W WYPOSAŻENIU (część 9 

zamówienia) 

Zamawiający wymaga wyszukiwania obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i 

nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania . Czy Zamawiający dopuści  

rozwiązanie bez możliwości wyszukiwania obrazów/ badań po rodzaju badania? 

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

Pytanie: 

Pkt 101 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH W WYPOSAŻENIU (część 9 

zamówienia) 

Zamawiający wymaga możliwości generowanie hemisfery (półkula z możliwością regulacji kontrastu i 

jasności) dla obrazu i jego wyświetlenie. Prosimy o precyzyjniejszy opis tej funkcjonalności. Jest to 

rozwiązanie (nazewnictwo) proponowane przez jednego producenta.  Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie 

bez tej funkcjonalności? 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Pkt 106 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH W WYPOSAŻENIU (część 9 

zamówienia) 

Zamawiający wymaga  czasu akwizycji obrazu finalnego i wyświetlenia na stacji  akwizycyjnej w czasie 

poniżej 10s . Czy Zamawiający dopuści  rozwiązanie, w którym obraz wstępny widoczny jest po 3 sekundach, a 

o pełnej jakości diagnostycznej po 12 sekundach? 

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

Pytanie: 

Pkt 107 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH W WYPOSAŻENIU (część 9 

zamówienia) 

Zamawiający wymaga  pojemności dysków bazy danych w części przeznaczonej na obrazy wyrażoną liczbą 

obrazów ≥ 10.000 . Czy Zamawiający dopuści  rozwiązanie z możliwością zapamiętywania 5.000 obrazów ? 

Komputer konsoli technika – akwizycyjna nie zapewnia bezpieczeństwa przechowywanych zdjęć i z tego 

powodu nie jest dedykowana do archiwizowania zdjęć. 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

ZESTAW 8 

 

PŁUCZKA - DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW – 3szt. 

Pytanie: 
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Czy Zamawiający dopuści myjkę umożliwiającą płukanie i dezynfekcję kaczek, basenów, butli do ssaków, 

prostych naczyń (miski, wiadra WC, nerki, pojemniki do dobowej zbiórki moczu) bez mopów?  

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści myjki bez podanego w punktach 25-28 wyposażenia ?: 

Odpowiedź: 

TAK. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany w opisie - poprzez 

wykreslenie określonego w pkt 25-28 wyposażenia 

Wózek transportowy: (2 sztuki / sterylizator) 

-dokowany do sterylizatora (zabezpieczenie uniemożliwiające ruch wózka w czasie załadunku sterylizatora).  

- wykonanie ze stali nierdzewnej - wszystkie koła obrotowe (2 koła z blokadą kierunku, 2 koła z hamulcami)  

- całkowita długość wózka nie większa niż 110 cm. Załączyć rys. techniczny wózka z podaniem długości 

- górna powierzchnia wózka lita, typu blat  

Wózek wsadowy (2 sztuki / sterylizator) 

- 2 poziomami załadunku. Półka górna z regulacją wysokości.  

- półki z blachy perforowanej  

- wózek wykonany ze stali nierdzewnej 

Kosze ze stali nierdzewnej o poj. 1 STE 

ilość: 10 szt. 

Kosze ze stali nierdzewnej o poj. 1/2 STE 

ilość: 10 szt. 

 

Zamawiający modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów i warunków wymaganych) w tym 

zakresie i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej 

z udzielonych odpowiedzi. 

 

ZESTAW 9 

 

Pytania do postępowania: część nr 3 MYJNIA DEZYNFEKTOR ZE ZLEWEM 

Pytanie: 

Prosimy o dopuszczenie myjni o następujących wymiarach: 500 mm szer. x 1000 mm wys. x 580 mm gł. ze 

zlewem umiejscowionym w obrębie urządzenia, nie zaś obok niego. Rysunek techniczny jak poniżej. L.p. 5. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że oferowane urządzenie zmieści się w dedykowanym 

pomieszczeniu. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 
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Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym zamontowana jest jedna pompa dozująca środek zmiękczający 

(odkamieniacz)? Według naszej wiedzy i doświadczenia urządzenie z dwoma pompami generuje dodatkowe 

koszty dla jednostki, a nie przyczynia się to do uzyskania lepszego efektu mycia i dezynfekcji utensyliów. L.p. 

8. 

Odpowiedź: 

zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnie z suszeniem konwekcyjnym? Polska Norma absolutnie nie 

wymaga automatycznego, mechanicznego schładzania i suszenie naczyń strumieniem powietrza – po 

zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez 

skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń, nadto zaś naczynia do 5 minut po zakończonym cyklu mycia 

mają być suche. Stąd też rozwiązanie nasze jest równoważne parametrowi wymaganemu przez Zamawiającego. 

Oferowane rozwiązanie jest ponadto tańsze w użytkowaniu ponieważ nie wymaga wymiany drogich filtrów. 

L.p. 13. 

Odpowiedź: 

zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z drzwiami otwieranymi manualnie. Rozwiązanie takie zapewnia mniejszą 

awaryjność niż system z automatycznym otwieraniem komory – nie występuje siłownik podlegający usterkom, 

co generowałoby dodatkowe koszta serwisowe oraz wstrzymywałoby korzystanie z urządzenia. L.p. 20. 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

GWARANCJA, WARUNKI SERWISU 

Pytanie: 

Czy Zamawiający przez pełną, bez wyłączeń gwarancję rozumie taką gwarancję pod warunkiem przestrzegania 

zaleceń instrukcji urządzenia oraz zgodnie z jego przeznaczeniem? L.p. 1. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przez pełną gwarancję rozumie gwarancję na zasadach ogólnie przyjętych tj. pod warunkiem 

używania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji urządzenia. 

 

Pytanie: 

Prosimy o wykreślenie punktu 11. Kody serwisowe nie mają na celu zawężania konkurencji, a zapewnienie 

prawidłowej obsługi urządzenia, pracującego pod wysokim napięciem i przy wysokich temperaturach, przez 

wykwalifikowany personel. Podstawowa obsługa pogwarancyjna nie wymaga stosowania kodów serwisowych, 

zaś wykonywanie zaawansowanych czynności przez nieautoryzowany serwis może stanowić 

niebezpieczeństwo dla personelu, osób trzecich oraz narażać Zamawiającego na koszty wielokrotnych, 

nieskutecznych napraw. L.p. 11. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany do zapisów SIWZ. Zapis w punkcie 11 o treści 

„Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji 

utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca 

umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy” 

pozostaje niezmieniony. 

Z uwagi na ograniczenia nakładane przez producentów, hasła, kody i blokady serwisowe powinny być 

ściągnięte z Urządzenia po okresie gwarancji.  

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje treść wzoru umowy. 

Dotychczasowy zapis w § 6 ust. 2 zd. 1 wzoru umowy o treści: 

„Wykonawca gwarantuje (art. 473 § 1 kc), że Urządzenie będące przedmiotem niniejszej umowy jest lub będzie 

w chwili przekazania do eksploatacji pozbawione wszelkich blokad itp. w tym w szczególności kodów 

serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniały zamawiającemu dostęp do opcji 

serwisowych lub naprawę Urządzenia przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez 

Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy i udziela Zamawiającemu min. … miesięcznej rękojmi 

i min. ………………… miesięcznej gwarancji jakości na urządzenie, których bieg rozpoczyna się w dniu 

podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub protokołu odbioru przedmiotu umowy z potwierdzeniem 

usunięcia wad i/lub usterek. 

Zapis § 6 ust. 2 zd. 1 po zmianie wzoru umowy: 

„Wykonawca gwarantuje (art. 473 § 1 kc.), że Urządzenie będące przedmiotem umowy najpóźniej w ostatnim 

dniu gwarancji będzie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp. które po upływie gwarancji 

uniemożliwiałyby lub utrudniały zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę Urządzenia przez 

inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego 

Wykonawcy i udziela Zamawiającemu min. … miesięcznej rękojmi i min. ………………… miesięcznej gwarancji 

jakości na urządzenie, których bieg rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub 
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protokołu odbioru przedmiotu umowy z potwierdzeniem usunięcia wad i/lub usterek.”  

 

Pytania do postępowania: część nr 3 PŁUCZKA - DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW 

Pytanie: 

Czy Zamawiający omyłkowo nie dołączył do OPZ kolumny „Wyposażenie” poz. 25-28? Jest to wyposażenie 

typowe dla sterylizatora, nie zaś dla myjni-dezynfektora. 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji opisu poprzez 

wykreślenie określonego w pkt 25-28 wyposażenia. 
 

Zamawiający modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów i warunków wymaganych) w tym 

zakresie i publikuje poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej z 

udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie: 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w jeden, uniwersalny, skuteczny i zwalidowany fabrycznie 

program mycia i dezynfekcji. Konieczność wyboru programu przez użytkownika stwarza ryzyko 

niewłaściwego doboru, a w konsekwencji nie w pełni  skutecznej pracy urządzenia. Co więcej, w 

proponowanym przez nas urządzeniu zupełnie wyeliminowany jest fizyczny kontakt z urządzeniem, co jest 

bardzo pożądane z punktu widzenia profilaktyki zakażeń. L.p. 5. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym zamontowana jest jedna pompa dozująca środek zmiękczający 

(odkamieniacz)? Według naszej wiedzy i doświadczenia urządzenie z dwoma pompami generuje dodatkowe 

koszty dla jednostki, a nie przyczynia się to do uzyskania lepszego efektu mycia i dezynfekcji utensyliów. L.p. 

8. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia automatycznie dobierającego odpowiednią ilość środka zmiękczająco-

myjącego. Wybór dozowania przez użytkownika stwarza ryzyko niewłaściwego doboru, a w konsekwencji nie 

w pełni skutecznej pracy urządzenia. Co więcej, zupełnie wyeliminowany jest fizyczny kontakt z urządzeniem, 

co jest bardzo pożądane z punktu widzenia profilaktyki zakażeń. L.p. 9. 

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia sterowanego czujnikami optycznymi w miejsce pedała nożnego. 

Rozwiązanie to jest w pełni bezdotykowe i eliminuje jakikolwiek kontakt fizyczny, zatem jest skuteczniejsze z 

punktu widzenia profilaktyki zakażeń. Co więcej, połączenie jako wymaganych parametru „start, otwarcie, 

zamknięcie – bez dotykania rękoma – sterowane pedałem nożnym” z jednoczesnym wymogiem wyboru 

programu i dozowania poprzez przyciski membranowe  (por. l.p. 5 oraz 9) jest niezasadne i kłóci się z 

metodyką profilaktyki zakażeń. L.p. 19 

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

GWARANCJA, WARUNKI SERWISU 

Pytanie: 

Czy Zamawiający przez pełną, bez wyłączeń gwarancję rozumie taką gwarancję pod warunkiem przestrzegania 

zaleceń instrukcji urządzenia oraz zgodnie z jego przeznaczeniem? L.p. 1. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przez pełną gwarancję rozumie gwarancję na zasadach ogólno przyjętych tj. pod warunkiem 

używania urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji urządzenia. 

 

Pytanie: 

Prosimy o wykreślenie punktu 11. Kody serwisowe nie mają na celu zawężania konkurencji, a zapewnienie 

prawidłowej obsługi urządzenia, pracującego pod wysokim napięciem i przy wysokich temperaturach, przez 

wykwalifikowany personel. Podstawowa obsługa pogwarancyjna nie wymaga stosowania kodów serwisowych, 

zaś wykonywanie zaawansowanych czynności przez nieautoryzowany serwis może stanowić 

niebezpieczeństwo dla personelu, osób trzecich oraz narażać Zamawiającego na koszty wielokrotnych, 

nieskutecznych napraw. L.p. 11. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany do zapisów SIWZ. Zapis w punkcie 11 o treści 

„Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji 

utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca 

umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy” 

pozostaje niezmieniony. 

Z uwagi na ograniczenia nakładane przez producentów, hasła, kody i blokady serwisowe powinny być 

ściągnięte z Urządzenia po okresie gwarancji.  

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje treść wzoru umowy. 

Dotychczasowy zapis w § 6 ust. 2 zd. 1 wzoru umowy o treści: 

„Wykonawca gwarantuje (art. 473 § 1 kc), że Urządzenie będące przedmiotem niniejszej umowy jest lub będzie 

w chwili przekazania do eksploatacji pozbawione wszelkich blokad itp. w tym w szczególności kodów 

serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniały zamawiającemu dostęp do opcji 

serwisowych lub naprawę Urządzenia przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez 

Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy i udziela Zamawiającemu min. … miesięcznej rękojmi 

i min. ………………… miesięcznej gwarancji jakości na urządzenie, których bieg rozpoczyna się w dniu 

podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub protokołu odbioru przedmiotu umowy z potwierdzeniem 

usunięcia wad i/lub usterek. 

 

Zapis § 6 ust. 2 zd. 1 po zmianie wzoru umowy: 

„Wykonawca gwarantuje (art. 473 § 1 kc.), że Urządzenie będące przedmiotem umowy najpóźniej w ostatnim 

dniu gwarancji będzie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp. które po upływie gwarancji 

uniemożliwiałyby lub utrudniały zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę Urządzenia przez 

inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego 

Wykonawcy i udziela Zamawiającemu min. … miesięcznej rękojmi i min. ………………… miesięcznej gwarancji 

jakości na urządzenie, których bieg rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub 

protokołu odbioru przedmiotu umowy z potwierdzeniem usunięcia wad i/lub usterek.”  

 

Pytanie: 

Czy l.p. 17 „Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczona przy dostawie i wskazująca, 

że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji.” nie został omyłkowo umieszczony w 

OPZ? Myjnia-dezynfektor nie wykonuje sterylizacji. 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji opisu (załącznika do 

umowy). 

Było:  

„instrukcja konswrwacji, myci, dezynfekcji i sterylizacji dostarzona przy dostawie i wskazująca , że czynności 

te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji” 

Jest:  

„instrukcja konserwacji, myci, dezynfekcji dostarzona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo 

wykonane nie powodują utraty gwarancji” 

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. Modyfikacji Zamawiajacy dokonuje w opisie 3.1 myjnie dezynfektor ze 

zlewem i 3.2 myjnie dezynfektor bez zlewu. 

 

Zamawiający modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów i warunków wymaganych) w tym 

zakresie i publikuje poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej 

z udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający w l.p.18 nie miał na myśli „naczyń” w miejsce ”aparatów”? Myjnie-dezynfektory służą do 

mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych, takich jak baseny i kaczki, miski nerkowate. 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji opisu (załącznika do 

wzoru umowy). 

Było: 

„możliwość mycia i dezynfekcji aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawce zalecane preparaty 

myjące i dezynfekujące” 

Jest: 

„możliwość mycia i dezynfekcji naczyń w oparciu o przedstawione przez wykonawce zalecane preparaty 

myjące i dezynfekujące” 

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. Modyfikacji dokonujemy w opisie 3.1 myjnie dezynfektor ze zlewem i 

3.2 myjnie dezynfektor bez zlewu. 

 

Zamawiający modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów i warunków wymaganych) w tym 

zakresie i publikuje poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej z 

udzielonych odpowiedzi. 
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ZESTAW 10 

 

Dotyczy Części 1/ Sterylizator parowy przelotowy 6 jednostkowy  

Pytanie: 

Dot. pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie wyposażone w system automatycznego odmulania 

wytwornicy pary?  Zamawiający wymaga, aby wytwornica była zasilana wodą o przewodności <5µS/cm, przy 

stosowaniu wody o takiej jakości nie jest zasadne stosowanie systemu odmulania, ponieważ woda nie 

pozostawia osadów. Wymóg ten jedynie podnosi cenę zakupu urządzenia oraz ogranicza konkurencyjność 

postępowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 11 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z rozwiązaniem równorzędnym polegającym na 

zastosowaniu płaszcza pełnego umożliwiającego tak samo jak w przypadku płaszcza pierścieniowego kontrolę 

spawów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 26 - Czy Zamawiający dopuści czytelny wyświetlacz o przekątnej 7 cali? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 28 – Czy Zamawiający dopuści wydruk w postaci numerycznej oraz wykresu krzywych temperatur? 

Odpowiedź: 

pkt. 28 dotyczy danych prezentowanych na ekranie sterownika w czasie rzeczywistym, a nie danych 

znajdujących się na wydruku. 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 32 – Czy Zamawiający dopuści system archiwizacji zawierający dane z 200 przeprowadzonych cykli 

sterylizacyjnych lub dostarczenie wraz z urządzeniami komputera z oprogramowaniem archaizującym 

przeprowadzone cykle z praktycznie nie ograniczoną możliwością zapisu danych ?    

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 46 - Czy Zamawiający dopuści wózek dłuższy o 185 mm niż wymagany w SIWZ ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Dotyczy Części 2/ Myjnie, dezynfektory dla potrzeb Centralnej Sterylizacji: 

 

MYJNIA – DEZYNFEKTOR DO OBUWIA 

Pytanie: 

Dot. pkt. 30 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie,  w którym ramiona do czyszczenia są zdejmowane?  

Przelotowe płukanie ramion natryskowych opisane przez Zamawiającego wymaga przenoszenia wózka 

wsadowego lub półek. W proponowanym przez nas rozwiązaniu personel po demontażu ramienia 

natryskowego może je swobodnie przepłukać i oczyścić z ewentualnych pozostałości.  Ponadto przy dobrze 

wykonanej procedurze manualnego mycia wstępnego, zgodnie z wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia 

Sterylizacji Medycznej, zanieczyszczenia nie powinny pozostawać w komorze, a zatem i ramionach myjących . 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 37 - Czy Zamawiający dopuści myjnię o 1 cm głębszą o wymaganej? 

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

MYJNIA-DEZYNFEKTOR PRZELOTOWY, 10 TACOWA 

Pytanie: 

Dot. pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie, w którym wysokość stolika do załadunku wynosi 

850 mm?  
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 5 - Czy Zamawiający dopuści myjnię o 1 cm głębszą od wymaganej? 

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 6 - Czy Zamawiający dopuści myjnię o mocy 8,25 kW? 

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wymienione wloty wody w dolnej części 

komory mycia? Umiejscowienie wlotów wody nie ma merytorycznego uzasadnienia i nie powoduje 

obmywania wsadu podczas napełniania myjni. Ponadto jest to zapis charakterystyczny dla urządzeń 

produkowanych przez firmę Getinge, co powoduje ograniczenie konkurencji i wskazanie na konkretnego 

producenta. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 21 - Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w klawiaturę dotykową ?   

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 27 - Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w 40 programów mycia i dezynfekcji, w tym 3 

najczęściej używane wybierane za pomocą 3 dedykowanych klawiszy pod które może zostać zapisany dowolny 

program mycia i dezynfekcji? 

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 31 -Czy Zamawiający, w celu uzyskania lepszych efektów suszenia, dopuści do oceny suszarkę z 

mocą elementów grzejnych o mocy 7,5kW? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 37 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie,  w którym ramiona do czyszczenia są zdejmowane?  

Przelotowe płukanie ramion natryskowych opisane przez Zamawiającego wymaga przenoszenia wózka 

wsadowego lub półek. W proponowanym przez nas rozwiązaniu personel po demontażu ramienia 

natryskowego może je swobodnie przepłukać i oczyścić z ewentualnych pozostałości.  Ponadto przy dobrze 

wykonanej procedurze manualnego mycia wstępnego, zgodnie z wytycznymi Polskiego Stowarzyszenia 

Sterylizacji Medycznej, zanieczyszczenia nie powinny pozostawać w komorze, a zatem i w ramionach 

myjących. 

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 43 - Czy Zamawiający dopuści wózek mieszczący 6 węży anestezjologicznych ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Dotyczy Części 3/ Płuczki dezynfektory 

MYJNIA DEZYNFEKTOR ZE ZLEWEM 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 5 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego szerokość z uwzględnieniem zlewu wynosi 110 

cm?  

Odpowiedź: 
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zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że urządzenie zmieści się w planowanych pomieszczeniach tj. 

pomieszczenie nr 1005,1043,1009 z urządzeniami pozostałego wyposażenia (rzuty pomieszczeń w załączniku 

opracowania projektowe). 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 14 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o mocy max. 5,4 kW? 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 18 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w ekran LCD wyświetlający 16 znaków, 

który podaje wszystkie niezbędne informacje na temat procesu takie jak: nazwa programu, aktualna faza 

programu, temperatura w komorze, wartość parametru A0? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie 

identyczne z opisanym w SIWZ. 

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 20 - Czy Zamawiający dopuści system równoważny, nie wymuszający konieczności otwierania drzwi 

do osuszania wsadu co stanowi zagrożenie wtórną dekontaminacją wydezynfekowanych naczyń, polegający na 

chłodzeniu naczyń po procesie za pomocą „mgiełek” wody? 

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 24 - Czy Zamawiający dopuści myjnię bez wbudowanego czujnika wycieku wody? 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

  

PŁUCZKA - DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW 

Pytanie: 

Dot. pkt. 1 - Ponieważ Zamawiający opisuje urządzenia, w których myte są pojemniki mające bezpośredni 

kontakt z pacjentem, prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby opisana myjnia była wyrobem 

medycznym w świetle ustawy o wyrobach medycznych i była oznaczona znakiem CE oraz posiadała deklarację 

zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny  

i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych, o której mowa w art. 64  

ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010r. Nr 107 poz. 679 ze zm.)? 

Odpowiedź: 

ZGODNIE Z ZAPISAMI SIWZ PKT 5.4 Wykonawca musi zagwarantować, że przedmiot dostawy posiada 

świadectwo dopuszczenia do obrotu w Polsce, certyfikat CE, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do 

użytku i stosowania jako urządzenia medycznego, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  

Ponadto, zgodnie z § 2 wzoru umowy /cyt./: 

2.Wykonawca oświadcza, że urządzenie posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, certyfikat CE, jak 

również inne zezwolenia na dopuszczenie do użytku i stosowania jako urządzenia medycznego, zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Wykonawca ponadto oświadcza, że urządzenie:  

a) spełnia wymagania przewidziane ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2019 

r., poz. 175 z późn. zm.);  

b) jest kompletne i po pierwszym uruchomieniu będzie gotowe do pracy bez konieczności dokonywania 

dodatkowych zakupów lub nabywania dodatkowych usług;  

c) jest wolne od jakichkolwiek wad i praw osób trzecich;  

d) jest fabrycznie nowe i nie używane wcześniej, w szczególności do celów demonstracyjnych oraz jest dobrej 

jakości. Nie jest również rekondycjonowane.  

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 1 - Prosimy o doprecyzowanie, czy myjnia ma spełniać wymagania normy EN15883-1 i EN15883-3 ? 

Odpowiedź: 

tak, lub normy równoważnej. Wykazanie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie: 
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Dot. pkt. 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie posiadało fabrycznie zwalidowany 

program do mycia i dezynfekcji pozwalający na skuteczną eliminację sporów Clostridium Difficile, co byłoby 

potwierdzone certyfikatem wystawionym przez niezależną instytucję posiadającą akredytację? 

Odpowiedź: 

zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 17 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie przelotowe z ergonomicznym załadunkiem od frontu? 

Odpowiedź: 

zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 18 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie wymaga osłon z tworzywa, ponieważ izolacja 

komory zapewnia odpowiednią ochronę personelu przed kontaktem  

z gorącą powierzchnią? 

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 19 - Czy Zamawiający dopuści system równoważny, nie wymuszający konieczności otwierania drzwi 

do osuszania wsadu stanowiący zagrożenie wtórnej dekontaminacji wydezynfekowanych naczyń, polegający na 

chłodzeniu naczyń po procesie za pomocą „mgiełek” wody? 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 19 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym start programu jest wykonywany poprzez 

naciśnięcie przycisku? 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 22 - Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia – konwekcyjne i 

mechaniczne (wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je równorzędnie, prosimy o dopuszczenie do 

oceny myjni wyposażonych w konwekcyjny system suszenia. System ten nie wymaga stosowania filtrów 

HEPA, które wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie wpływa na znacznie tańszą eksploatację 

urządzenia. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Dot. pkt. 22 - Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku, gdy Zamawiający będzie wymagał suszenia 

nawiewowego strumieniem powietrza myjnia, zgodnie z zapisami p. 4.5.3 normy PN-EN ISO 15883-1, 

powinna być wyposażona w filtr HEPA klasy min. H14?. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie do warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia 

Pytanie: 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej przedłożenie 

wykazu dostaw na co najmniej dwie dostawy : 

a) Dla części 1 - sterylizatora/sterylizatorów 

- pierwsza dostawa na kwotę nie mniej niż 290 000,00 zł brutto 

- druga dostawa na kwotę nie mniej niż 470 000,00 zł brutto 

b) Dla części 2 – urządzeń medycznych o wartości minimum 350 000,00 zł brutto każda dostawa 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane 

(w danej części) adekwatnie do przedmiotu zamówienia (przedmiot dostawy oraz wartość dostawy). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej przedłożenie 

wykazu kilku dostaw  

- Dla części 2 – myjni/dezynfektorów na łączną kwotę nie mniej niż 700 000,00 zł brutto ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane 

(w danej części) adekwatnie do przedmiotu zamówienia (przedmiot dostawy oraz wartość dostawy). 
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Pytania do projektu umowy 

Pytanie: 

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 9 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia: 

§ 9 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej: 

a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Urządzenia – w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, o której 

mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy, 

b) z tytułu niedotrzymania terminu uruchomienia Urządzenia – w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy, o 

której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego jako dzień uruchomienia do dnia 

uruchomienia, 

c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 15 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, 

d) z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia (podzespołu, części), ustalonych na 

podstawie Oświadczenia Gwarancyjnego – w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 

ust. 1, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu naprawy lub wymiany, wynikającego z tego 

oświadczenia do dnia naprawy lub wymiany, 

e) z tytułu nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z Umowy i 

Oświadczenia Gwarancyjnego - w wysokości 50 złotych, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki 

f) z tytułu zwłoki w dostarczeniu urządzenia zastępczego – w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy, o której 

mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w dostarczenia zastępczego urządzenia, 

g) w przypadku nie przeprowadzenia szkolenia – w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za 

szkolenie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 11 ust. 1 użytego określenia „ryzyka” określeniem „winy”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

ZESTAW 11 

 

PŁUCZKA - DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW – 3szt. 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści myjkę model wolnostojący?  

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

MYJNIA DEZYNFEKTOR ZE ZLEWEM – 4szt. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści myjkę model wolnostojący? 

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

ZESTAW 12 

 

Dot. Zad. 4.1  Lampa operacyjna z kamerą HD 

Pytanie: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjnej 

niemieckiego producenta o poniższych parametrach. 

 

Lp. OPIS PARAMETRU 
PARAMETR 

WYMAGANY 

PARAMETR  

OFEROWANY  
POTWIERDZIĆ „TAK”,  

A WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

1.  
Dwukopułowa lampa operacyjna mocowana do sufitu 
wyposażona w kopułę główną i satelitę 

Tak 
 

2.  

Konstrukcja i powierzchnia lampy, łatwe do 

czyszczenia, odporne na działanie środków 
stosowanych w ochronie zdrowia, wykonane z metali 

lekkich  

Tak, podać 
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Lp. OPIS PARAMETRU 
PARAMETR 

WYMAGANY 

PARAMETR  

OFEROWANY  
POTWIERDZIĆ „TAK”,  

A WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

3.  

Trójramienny system podwieszenia, z kamerą w 

kopule głównej (okablowanie przygotowane do 

przesyłania obrazu z kamery do stacji DICOM) i 
ramieniem do zawieszenia monitora 

Tak 

 

4.  

Kształt kopuły odpowiedni dla przepływu 

laminarnego, zapewniający nawiew na głowę oraz 
ramiona chirurga 

Tak 

 

5.  Źródło światła diody LED Tak  

6.  
Kopuła główna lampy wyposażona w min. 72  diody 

oraz kopuła satelity wyposażona w min. 36 diody. 
Tak, podać 

 

7.  
Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. 
wykorzystujące „białe” diody 

Tak 
 

8.  Diody emitujące bezcieniowe światło  Tak   

9.  

Osłony diod wykonane ze szkła bezpiecznego lub 

tworzywa sztucznego odpornego na środki 
dezynfekcyjne stosowane w ochronie zdrowia  i 

gwarantującego idealną przezroczystość 

Tak 

 

10.  Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin Tak, podać  

11.  
Sterowanie parametrami lamp przy pomocy paneli 
znajdujących się przy kopułach  

Tak 
 

12.  

Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą 

wymiennych, sterylizowanych uchwytów 
umieszczonych centralnie na kopułach lamp 

Tak 

 

13.  
Średnica pola roboczego dla czaszy głównej 

regulowana w zakresie 160mm – 330mm (+/- 30mm) 
Tak, podać 

 

14.  
Średnica pola roboczego dla satelity regulowana w 
zakresie 160mm – 250mm (+/- 20mm) 

Tak, podać 
 

15.  

Regulacja średnicy pola roboczego realizowana w 

taki sposób, aby natężenie światła pozostało na takim 

samym poziomie (brak konieczności regulacji 
natężenia światła przy zmianie wielkości pola 

roboczego). 

Tak 

 

16.  
Regulacja natężenia światła w przynajmniej 8 
stopniach. 

Tak, podać 
 

17.  

Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w 

centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 

160 000 luks dla kopuły głównej oraz 120 000 luks 
dla satelity 

Tak, podać 

 

18.  

Natężenie światła regulowane w zakresie min. 

30÷100% poprzez panel umieszczony na kopule lub 
ramieniu lampy 

Tak, podać 

 

19.  Głębokość oświetlenia  min.  92 cm  Tak, podać  

20.  
Zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia min. 

66cm – 156 cm 
Tak, podać 

 

21.  
Temperatura barwowa regulowana min. w pięciu 

krokach w zakresie min. 3000 - 5000K 
Tak, podać 

 

22.  
Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy 

niż 95 
Tak, podać 

 

23.  
Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) 

o wartości nie gorszej niż 94 
Tak, podać 

 

24.  Całkowity pobór mocy max. 210W Tak, podać  

25.  
Wzrost temperatury wokół głowy chirurga 
spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 

1˚C 

Tak, podać 
 

26.  

Wzrost temperatury w obszarze operacji 

spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 
1˚C 

Tak, podać 

 

27.  
Tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało 

inwazyjnej 
Tak 

 

28.  Rozpraszanie cienia z tubą: min. 95% Tak, podać  

29.  Rozpraszanie cienia z jedną maską: min. 65% Tak, podać  

30.  
Rozpraszanie cienia z jedną maską i tubą symulującą 

pole operacyjne: min. 62% 
Tak, podać 

 

31.  

Ramię do zawieszenia monitora o wielkości od 21” 
do 32”. Ramię z udźwigiem do min. 15 kg. System 

mocowania VESA. Z monitorem  schowek na 

nadmiar przewodów i zasilacz monitora. 
Pozycjonowanie monitora za pomocą uchwytów 

przeznaczonych do sterylizacji. 

 

Tak  

 

32.  Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne Tak   
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Lp. OPIS PARAMETRU 
PARAMETR 

WYMAGANY 

PARAMETR  

OFEROWANY  
POTWIERDZIĆ „TAK”,  

A WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

Kamera HD 

33.  Kamera HD zamocowana w kopule głównej Tak  

34.  
Pozycjonowanie kamery za pomocą wymiennego 

uchwytu sterylizowanego w autoklawie. 
Tak 

 

35.  

Regulacja parametrów kamery: 

1. Balansu bieli 

2. Przysłony 
3. Skupienia 

4. Powiększenia (zoom, min. 120 krotny) 

Tak, podać 

 

36.  

Automatyczna regulacja: 

1. Przysłony 
2. Skupienia 

Tak 

 

37.  Możliwość zatrzymania obrazu (stopklatka) Tak  

38.  Sterowanie kamery za pomocą pilota. Tak  

39.  
W zestawie po 3 szt. uchwytów do sterylizacji do 
każdej czaszy 

Tak 
 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ 

 

Dot. Zad. 4.2 Lampa operacyjna z możliwością instalacji  kamery HD 

Pytanie: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej klasy lampy operacyjnej 

niemieckiego producenta o poniższych parametrach. 

 

Lp. OPIS PARAMETRU 
PARAMETR 

WYMAGANY 

PARAMETR  
OFEROWANY  

POTWIERDZIĆ „TAK”,  

A WE WSKAZNYCH 
POLACH PODAĆ 

1.  
Dwukopułowa lampa operacyjna mocowana do sufitu 

wyposażona w kopułę główną i satelitę 
Tak 

 

2.  

Konstrukcja i powierzchnia lampy, łatwe do 
czyszczenia, odporne na działanie środków 

stosowanych w ochronie zdrowia wykonane z metali 

lekkich 

Tak 

 

3.  

Dwuramienny system podwieszenia, z rezerwacją 

miejsca pod kamerą w kopule głównej (okablowanie 

przygotowane do przesyłania obrazu z kamery do stacji 
DICOM) 

Tak 

 

4.  

Kształt kopuły odpowiedni dla przepływu 

laminarnego, zapewniający nawiew na głowę oraz 
ramiona chirurga 

Tak 

 

5.  Źródło światła diody LED Tak  

6.  
Kopuła główna lampy wyposażona w min. 72 diody 

oraz kopuła satelity wyposażona w min. 36 diod. 
Tak, podać 

 

7.  
Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. 
wykorzystujące „białe” diody 

Tak 
 

8.  Diody emitujące bezcieniowe światło  Tak   

9.  

Osłony diod wykonane ze szkła bezpiecznego 

odpornego na środki dezynfekcyjne i gwarantującego 
idealną przezroczystość 

Tak 

 

10.  Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin Tak, podać  

11.  
Sterowanie parametrami lamp przy pomocy paneli 

znajdujących się przy kopułach  
Tak 

 

12.  

Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą 

wymiennych, sterylizowanych uchwytów 

umieszczonych centralnie na kopułach lamp 

Tak 

 

13.  
Średnica pola roboczego dla czaszy głównej 
regulowana w zakresie 160mm – 330mm (+/- 30mm) 

Tak, podać 
 

14.  
Średnica pola roboczego dla satelity regulowana w 

zakresie 160mm – 270mm (+/- 10mm) 
Tak, podać 

 

15.  

Regulacja średnicy pola roboczego realizowana w 
taki sposób, aby natężenie światła pozostało na takim 

samym poziomie (brak konieczności regulacji 
natężenia światła przy zmianie wielkości pola 

roboczego). 

Tak 

 

16.  

Regulacja natężenia światła w przynajmniej 8 

stopniach oraz możliwość aktywowania pełnego 
natężenia światła jednym przyciskiem. 

Tak, podać 
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Lp. OPIS PARAMETRU 
PARAMETR 

WYMAGANY 

PARAMETR  

OFEROWANY  
POTWIERDZIĆ „TAK”,  

A WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

17.  

Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w 

centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 

160 000 luks dla kopuły głównej oraz 120 000 luks 
dla satelity 

Tak, podać 

 

18.  

Natężenie światła regulowane w zakresie min. 

30÷100% poprzez panel umieszczony na kopule lub 
ramieniu lampy 

Tak, podać 

 

19.  Głębokość oświetlenia min. 92 mm  Tak, podać  

20.  
Zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia min. 

66cm – 156cm 
Tak, podać 

 

21.  
Temperatura barwowa regulowana min. w pięciu 
krokach w zakresie min. 3000 - 5000K 

Tak, podać 
 

22.  
Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy 

niż 95 
Tak, podać 

 

23.  
Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) 
o wartości nie gorszej niż 94 

Tak, podać 
 

24.  Całkowity pobór mocy max. 210W Tak, podać  

25.  

Wzrost temperatury wokół głowy chirurga 

spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 
1˚C 

Tak, podać 

 

26.  

Wzrost temperatury w obszarze operacji 

spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 
1˚C 

Tak, podać 

 

27.  
Tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało 

inwazyjnej 
Tak 

 

28.  

Kopuła główna wyposażona w system aktywnej 
redukcji cieni (system czujników). Gdy oświetlane 

pole zostanie przesłonięte przez głowę chirurga 

system automatycznie wzmocni emitowane 

oświetlenie w obszarach nie przesłoniętych 

utrzymując bezcieniowość na bardzo wysokim 

poziomie. 
Możliwość dezaktywacji systemu jednym 

przyciskiem na panelu sterowania 

Tak 

 

29.  Rozpraszanie cienia z tubą: min 95% Tak, podać  

30.  Rozpraszanie cienia z jedną maską: min. 65% Tak, podać  

31.  
Rozpraszanie cienia z jedną maską i tubą symulującą 

pole operacyjne: min. 62% 
Tak, podać 

 

32.  
W zestawie po 3 szt. uchwytów do sterylizacji do 

każdej czaszy 
Tak  

 

33.  Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne Tak  

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Dot. Zal. 5.1 Lampa zabiegowa bezcieniowa sufitowa 

Pytanie: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej klasy lampy zabiegowej 

niemieckiego producenta o poniższych parametrach. 

 

Lp. OPIS PARAMETRU 
PARAMETR 

WYMAGANY 

PARAMETR  
OFEROWANY  

POTWIERDZIĆ „TAK”,  

A WE WSKAZNYCH 
POLACH PODAĆ 

1.  Jednokopułowa lampa mocowana do sufitu Tak  

2.  
Zestaw wyposażony w dwa ramiona w tym jedno 

uchylne. 
Tak 

 

3.  Obudowa lampy w kształcie wieloboku Tak  

4.  Waga kopuły max. 3,5 kg. Tak, podać  

5.  Źródło światła diody LED Tak  

6.  Kopuła lampy wyposażona w min. 6 diod LED Tak, podać  

7.  
Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, 
tzn. wykorzystujące „białe” diody 

Tak 
 

8.  Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin Tak, podać  

9.  
Sterowanie parametrami lamp przy pomocy panelu 

znajdującego się na ramieniu obok czaszy  
Tak 

 

10.  

Możliwość regulacja ustawienia lampy za pomocą 

wymiennych, sterylizowanych uchwytów 

umieszczonych na kopule w bezpośrednim 
sąsiedztwie jej mocowania. 

Tak 
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Lp. OPIS PARAMETRU 
PARAMETR 

WYMAGANY 

PARAMETR  

OFEROWANY  
POTWIERDZIĆ „TAK”,  

A WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

11.  Średnica pola roboczego: min. 170mm Tak, podać  

12.  Płynna regulacja natężenia światła  Tak, podać  

13.  

Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w 

centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 
60 000 luks 

Tak, podać 

 

14.  
Natężenie światła regulowane w zakresie min. 

45÷100%  
Tak, podać 

 

15.  Głębokość oświetlenia min. 150cm  Tak, podać  

16.  Temperatura barwowa 4300K (+/- 200K) Tak, podać  

17.  
Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy 

niż 95 
Tak, podać 

 

18.  
Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego 

(R9) o wartości nie gorszej niż 96 
Tak, podać 

 

19.  Całkowity pobór mocy maks. 30 W Tak, podać  

20.  

Wzrost temperatury wokół głowy chirurga 

spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 
1˚C 

Tak, podać 

 

21.  

Wzrost temperatury w obszarze operacji 

spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 

1˚C 

Tak, podać 

 

22.  

Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, 

dezynfekcję i sterylizację środkami stosowanymi w 

ochronie zdrowia bez widocznych śrub nitów itp. 

Tak  

 

23.  
Konstrukcja i powierzchnia lampy, łatwe do 
czyszczenia, odporne na działanie środków 

stosowanych w ochronie zdrowia 

Tak  
 

24.  Maksymalne wymiary kopuły: 300 x 340 mm Tak, podać  

25.  
Możliwość wyposażenia lampy w awaryjny system 

zasilania  
Tak 

 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Dot. Zal. 5.2  Lampa zabiegowa mobilna 

Pytanie: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej klasy lampy zabiegowej 

niemieckiego producenta o poniższych parametrach.  

 

Lp. OPIS PARAMETRU 
PARAMETR 

WYMAGANY 

PARAMETR  

OFEROWANY  

POTWIERDZIĆ „TAK”,  
A WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

1.  
Lampa statywowa 
Podstawa jezdna wyposażona w 4 koła z 

hamulcami 

Tak 
 

2.  
Wersja mobilna składająca się ze stelaża oraz 

demontowanego ramienia z kopułą. 
Tak 

 

3.  
Podstawa jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy 

min. 75 mm z hamulcami 
Tak, podać 

 

4.  
Wielkość podstawy nie większa niż 560 mm x 

650 mm 
Tak, podać 

 

5.  Waga lampy z podstawą max. 35 kg. Tak, podać  

6.  Obudowa lampy w kształcie wieloboku Tak, podać  

7.  Waga kopuły poniżej 3,5 kg. Tak, podać  

8.  Źródło światła diody LED Tak   

9.  Kopuła lampy wyposażona w min. 6 diod LED Tak, podać  

10.  
Diody LED emitujące bezpośrednio światło 
białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody 

Tak 
 

11.  
Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 

godzin 
Tak, podać 

 

12.  
Sterowanie parametrami lamp przy pomocy 

panelu na ramieniu przy kopule  
Tak  

 

13.  

Możliwość regulacja ustawienia lampy za 

pomocą wymiennych, sterylizowanych 
uchwytów umieszczonych na kopule w 

bezpośrednim sąsiedztwie jej mocowania. 

Tak  

 

14.  Średnica pola roboczego: min. 170mm Tak, podać  

15.  Płynna regulacja natężenia światła  Tak, podać  
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Lp. OPIS PARAMETRU 
PARAMETR 

WYMAGANY 

PARAMETR  

OFEROWANY  
POTWIERDZIĆ „TAK”,  

A WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

16.  

Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w 

centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza 

niż 60 000 luks 

Tak, podać 

 

17.  
Natężenie światła regulowane w zakresie min. 

45÷100%  
Tak, podać 

 

18.  Głębokość oświetlenia min. 150cm  Tak, podać  

19.  Temperatura barwowa 4300K (+/- 200K) Tak, podać  

20.  
Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie 
gorszy niż 95 

Tak, podać 
 

21.  
Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego 

(R9) o wartości nie gorszej niż 96 
Tak, podać 

 

22.  Całkowity pobór mocy maks. 30 W Tak, podać  

23.  

Wzrost temperatury wokół głowy chirurga 

spowodowany działaniem lampy nie 

przekraczający 1˚C 

Tak, podać 

 

24.  
Wzrost temperatury w obszarze operacji 
spowodowany działaniem lampy nie 

przekraczający 1˚C 

Tak, podać 
 

25.  

Konstrukcja i powierzchnia lampy, łatwe do 
czyszczenia, odporne na działanie środków 

stosowanych w ochronie zdrowia bez 

widocznych śrub nitów itp. 

Tak  

 

26.  Maksymalne wymiary kopuły: 300 x 340 mm Tak, podać  

27.  
Możliwość wyposażenia lampy w awaryjny 

system zasilania 
Tak 

 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Dot. Panele przyłóżkowe 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej klasy paneli 

nadłóżkowych wiodącego producenta o poniższych parametrach: 

 

Lp. OPIS PARAMETRU 
PARAMETR 

WYMAGANY 

PARAMETR  

OFEROWANY  
POTWIERDZIĆ „TAK”,  

A WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

1.  
Poziomy panel zasilający nadłóżkowy posiadający 
mocowanie ścienne. 

Tak  
 

2.  
Panel wykonany z aluminiowego profilu lakierowanego 

– grubość ścianki profilu min. 2 mm 
Tak, podać 

 

3.  
Panel lakierowany na kolor z palety RAL z możliwością 

wyboru przez Zamawiającego  
Tak  

 

4.  

Boczne elementy zakończeniowa wykonane z tworzywa 

o kształcie idealnie dopasowanym do kształtu profilu 
głównego 

Tak, podać 

 

5.  Kształt panelu zbliżony do trapezu  Tak   

6.  

Panel posiadający oświetlenie LED  

- miejscowe 1 x min. 8W 
- ogólne 1 x min. 12 W 

- włączniki do oświetlenia umieszczone na panelu 

Tak  

 

7.  

Panel składający się z trzech odseperowanych kanałów 

zintegrowanych w jeden panel: 
- kanał górny na oświetlenie ogólne 

- kanał środkowy pod kanałem  na oświetlenie ogólne na 

instalacje gazowe 
- kanał dolny na oświetlenie miejscowe oraz instalacje 

elektryczne i teletechniczne 

Nie dopuszcza się panelu z jednym kanałem oraz paneli, 
w których gniazda gazowe są mocowane na płaszczyźnie 

innej niż prostopadłej do podłogi 

Tak  

 

8.  

Tylna ścianka kanałów posiadająca otwory do 
wprowadzenia instalacji gazowej i elektrycznej oraz 

teletechnicznej – nie dopuszcza się paneli 

z wprowadzaniem instalacji z boku panelu 

Tak  

 

9.  
Możliwość rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda 
gazów medycznych i elektrycznych bez konieczności 

demontażu panelu 

Tak   
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Lp. OPIS PARAMETRU 
PARAMETR 

WYMAGANY 

PARAMETR  

OFEROWANY  
POTWIERDZIĆ „TAK”,  

A WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

10.  
Kanały instalacyjne od frontu panelu zamykane profilem 
płaskim aluminiowym  

Tak  
 

11.  

Dostęp serwisowy do panelu od frontu kanałów instalacji 

gazowych i elektrycznych szybki przy użyciu narzędzi 
prostych  

Tak  

 

12.  
Konstrukcja panelu odporna na środki dezynfekcyjne 

powszechnie stosowane w placówkach ochrony zdrowia 
Tak  

 

13.  
Instalacje gazowe wewnątrz panelu wykonane ze 
sztywnych rur miedzianych z wyraźnym oznaczeniem 

poszczególnych gazów 

Tak  
 

14.  
Panel posiadający gniazda elektryczne oraz 

teletechniczne zlicowane z powierzchnią panelu 
Tak  

 

15.  
Możliwość wykonania otworów pod urządzenia 

sygnalizacji przyzywowej lub innego wyposażenia  
Tak 

 

16.  
Głębokość panelu bez szyn sprzętowych maksymalnie 

110 mm  
Tak, podać 

 

17.  Długość panelu min. 1800 mm Tak, podać  

18.  Wysokość panelu maksymalnie 300 mm Tak, podać  

19.  
Szerokość jednego kanału instalacyjnego 100 mm +/- 10 

mm 
Tak, podać 

 

20.  

Wyposażenie panelu: 

 min. 3 x 230 V w module 60x60 mm – gniazdo białe 

 min. 3 x 230 V w module 60x60 mm – gniazdo zielone 

 min. 3 x 230 V w module 60x60 mm – gniazdo 
czerwone 

 min. 6 x gniazdo wyrównania potencjału 

 min. 2 x RJ 45 cat. 6 

 2 x O2 

 2 x AIR 

 2 x VAC 
Dowolne rozmieszczenie gniazd w dedykowanych 

kanałach wg wymogów Zamawiającego 

Tak, podać 

 

21.  
Panel wyposażony w szynę sprzętową– szyna sprzętowa 

o obciążalności minimum 10 kg na mb 
Tak, podać 

 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Dot. 4.3 Kolumna anestezjologiczna 4.5 kolumna chirurgiczno-artroskopowa 

Pytanie: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej klasy kolumny 

anestezjologicznej i chirurgiczno-artroskopowej wiodącego producenta o poniższych parametrach: 

 

Lp. OPIS PARAMETRU 
PARAMETR 

WYMAGANY 

PARAMETR  
OFEROWANY  

POTWIERDZIĆ „TAK”,  

A WE WSKAZNYCH 
POLACH PODAĆ 

1.  Sufitowa jednostka anestezjogiczna  Tak   

2.  

Konstrukcja i powierzchnia lampy, łatwe do czyszczenia, 

odporne na działanie środków stosowanych w ochronie 
zdrowia, wykonane z metali lekkich 

Tak 

 

3.  

Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym o 

całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min 
1500 mm.   

Tak, podać 

 

4.  
Pierwsza część ramienia o długości (od osi przegubu 

stropowego do osi przegubu pośredniego): min 750 mm.  
Tak, podać 

 

5.  

Druga część ramienia uchylna o długości (od osi 
przegubu pośredniego do osi obrotu głowicy): min 750 

pozwalająca na podnoszenie i opuszczanie aparatu do 

znieczulenia 

Tak 

 

6.  Rotacja ramion w poziomie ≥330 stopni Tak, podać  

7.  Okrągła obudowa sufitowa  Tak  



NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614 
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

 
 

 
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

 

Strona 29 z 48 

 

8.  

Podwójny system hamulców w przegubach kolumn 

(przegubu stropowego, przegubu pośredniego, obrotu 
głowicy) podstawowe – cierne, dodatkowe – 

elektropneumatyczne. Hamulce cierne zapewniające 

stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku 
awarii układu hamulcowych 

Tak  

 

9.  Regulacja zakresu obrotu kolumny Tak   

10.  

Wymiary konsoli i charakterystyka: Tak, podać  

Wysokość: 1000 mm (± 40 mm), wymiar głowicy max 
300mm x 300mm, Boczne ściany głowicy powinny 

umożliwić montaż do  10 gniazd elektrycznych.  

Gniazda gazowe powinny mieć możliwość 
rozmieszczenia na min. 2 stronach głowicy  

Tak, podać 

 

Na  konsoli umieszczona min. 1 szyna akcesoryjna do 

montażu akcesoriów montowana w dolnej części głowicy  
Tak, podać 

 

11.  
Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga 
zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić 

na głowicy): min. 100 kg 

Tak, podać 
 

12.  
Szyny nośne pod montaż półki lub innych akcesoriów 
wbudowane w ścianę głowicy z min. 1 strony 

Tak, podać 
 

13.  

Gniazda gazowe standard AGA lub równoważny na 

tylnej lub bocznej ścianie głowicy: 

•         2 x próżnia,  
•         2 x sprężone powietrze,  

•         1 x AGSS 

•         2 x O2  
Gniazda elektryczne i teletechniczne na tylnych ścianach 

głowicy: 

•          2 x RJ45, 
•          8 x gniazdo elektryczne 230V,  

•          8 x bolec wyrównania potencjałów,  
•          1 x panel sterowania ramieniem uchylnym  i 

hamulcami, 

Gniazda elektryczne z klapkami zapewniające min. IP44 
(gniazdo hermetyczne z klapką przystosowane do 

montażu w miejscach o podwyższonej wilgotności oraz 

ryzyku zalania wodą)  

Tak, podać 

 

14.  

Wyposażenie kolumny:  
•  Uchwyty do pozycjonowania kolumny montowany na 

bocznych  ścianach  głowicy w ustawieniu najbardziej 

ergonomicznym, Uchwyty do pozycjonowania kolumny 
wyposażone w przyciski sterujące hamulcem. Przyciski 

oznaczone korespondującym  kolorem  odpowiadającym 

danemu   ramieniu  nośnemu.. 
• 1x półka montowana do szyny nośnej  wyposażona w 

boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzętu 

dodatkowego 430 mm x 450 mm (+/- 30mm) o 
ładowności min. 50 kg 

• Wysięgnik jednoramienny do mocowania drążka 

infuzyjnego, drążek infuzyjny o długości min. 800 maź. 
1000 mm z 4 hakami co 90  

• Uchwyt do zawieszenia aparatu do znieczulania 

kompatybilny z podsiadym przez Zamawiającego tj. 
firmy: producent Drager Medical  

typ aparatu FABIUS TRIO  

Tak, podać 

 

15.  

Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie 
powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych 

krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. 

Kolumna z głowicą zbudowaną z jednolitych pionowych 
paneli bez poziomych szczelin i szpar 

Tak 

 

 

Odpowiedź: 

W przypadku 4.3 Kolumna anestezjologiczna zgodnie z SIWZ. 

W przypadku 4.5 kolumna chirurgiczno-artroskopowa  Zamawiający omyłko opublikował (w dniu ogłoszenia 

postępowania) załącznik dla tej części  zamówienia (w zakresie dotyczącym innej części zamówienia). Obecna 

publikacja stanowi właściwe opisy parametrów i warunków wymaganych przez Zamawiającego. Wykonawcy 

składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej z udzielonych odpowiedzi. 

 

Dot. 4.4  Kolumna chirurgiczna 

Pytanie: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej klasy kolumny 

chirurgicznej wiodącego producenta o poniższych parametrach: 

 

Lp. OPIS PARAMETRU 
PARAMETR 

WYMAGANY 

PARAMETR  

OFEROWANY  

POTWIERDZIĆ „TAK”,  
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A WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

1.  

Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym o 

całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min 

1700 mm   
Pierwsza część ramienia (od osi przegubu stropowego do 

osi przegubu pośredniego): min. 1000 mm . Druga część 

ramienia (od osi przegubu pośredniego do osi obrotu 
głowicy): min. 700 mm. 

Ramiona o przekroju prostokąta z zaokrąglonymi 

bokami. Nie dopuszcza się ramion których jakakolwiek 
ze ścian ma budowę wklęsłą lub o różnych długościach 

podstaw. 

Tak, podać 

 

2.  

Konstrukcja i powierzchnia lampy, łatwe do 
czyszczenia, odporne na działanie środków 

stosowanych w ochronie zdrowia, wykonane z metali 

lekkich 
 

Tak 

 

3.  Rotacja ramion w poziomie ≥ 330 stopni Tak, podać  

4.  Okrągła obudowa sufitowa. Tak  

5.  

Podwójny system hamulców w przegubach kolumn 

(przegubu stropowego, przegubu pośredniego, obrotu 

głowicy) podstawowe – cierne, dodatkowe - 
pneumatyczne 

Tak  

 

6.  

Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie 

kolumny w pozycji w przypadku awarii układów 
hamulcowych 

Tak 

 

7.  Regulacja zakresu obrotu kolumny i ramion ≥ 340 Tak, podać  

8.  

Wymiary konsoli i charakterystyka: 

Wysokość: 1000 mm (± 40 mm), wymiar głowicy max 
300mm x 300 mm 

Boczne ściany głowicy powinien umożliwić montaż do 

min 10 gniazd elektrycznych  
Gniazda gazowe powinny mieć możliwość 

rozmieszczenia na min. 2 stronach głowicy  

Tak, podać 

 

9.  
Na konsoli  umieszczona min. 1 szyna akcesoryjna do 
montażu akcesoriów montowana w dolnej części 

głowicy  

Tak, podać 
 

10.  

Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga 

zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić 
na głowicy): min. 100 kg 

Tak, podać 

 

11.  
Szyny nośne pod montaż półki i inne akcesoriów 

wbudowane w ścianę głowicy z min. 1 strony 
Tak, podać 

 

12.  

Gniazda gazowe standard AGA lub równoważny  na 
tylnej lub bocznej ścianie głowicy:  

•         2 x próżnia,  

•         2 x sprężone powietrze,  
Gniazda elektryczne i teletechniczne na tylnych ścianach 

głowicy: 

•          2 x RJ45, 
•          6 x gniazdo elektryczne 230V, 

•          6 x bolec wyrównania potencjału, 

•          1 x włącznik oświetlenia ambient, 

Gniazda elektryczne z klapkami zapewniające min. IP44 

(gniazdo hermetyczne z klapką przystosowane do 

montażu w miejscach o podwyższonej wilgotności oraz 
ryzyku zalania wodą)  

Tak 

 

13.  

Wyposażenie kolumny: 

•         2 półki montowane do głowicy kolumny  
•         Pod dolną półką zamontowana szuflada  

•         Uchwyty do pozycjonowania kolumny mocowane 

na bocznych ścianach  głowicy w ustawieniu najbardziej 
ergonomicznym. Uchwyty do pozycjonowania kolumny 

wyposażone w przyciski sterujące hamulcem. Przyciski 

oznaczone korespondującym kolorem  odpowiadającym 
danej części ramienia nośnego. 

•         każda półka montowana do szyny nośnej 

wyposażona w boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia 
sprzętu dodatkowego 430 mm x 450 mm (+/- 30mm) o 

ładowności min. 50 kg. 

 •         Uchwyt na butlę z argonem 

Tak, podać 

 

14.  

Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie 

powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych 

krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. 
Kolumna z głowicą zbudowaną z jednolitych pionowych 

paneli, bez poziomych szczelin i szpar. 

Tak 

 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 
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Dot. Mosty medyczne 

Pytanie: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wysokiej klasy mostów 

medycznych  wiodącego producenta o poniższych parametrach: 

 

Lp. OPIS PARAMETRU 
PARAMETR 

WYMAGANY 

PARAMETR  

OFEROWANY  

POTWIERDZIĆ „TAK”,  
A WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

1.  Przeznaczone do instalacji na salach OIOM i OIT Tak   

2.  
Jednostka wykonana z wysokiej jakości aluminium o 
dużej wytrzymałości.  

Tak 
 

3.  
Urządzenie  posiadające powłokę odporną na działanie 

środków stosowanych w ochronie zdrowia  
Tak  

 

4.  Ładowność elementu nośnego: min. 200 kg Tak, podać  

5.  

Sufitowa pozioma jednostka zasilająca  mogąca obsłużyć 

1 stanowisko o łącznej długości min. 2 400 mm; 

szerokości 500 mm (+/- 50 mm) oraz grubości 215 mm 
(+/- 50 mm).  

Tak, podać 

 

6.  

Sufitowa pozioma jednostka zasilająca (typu  belka, 

most) z wbudowanymi gniazdami zasilającymi 

umieszczonymi na wysokości min. 1700 – max.1900 mm 
od podłogi. 

Tak, podać 

 

 

7.  
Udźwig każdego mocowania sufitowego poziomej 

jednostki zasilającej min. 200 kg 
Tak, podać 

 

8.  

Wbudowane oświetlenie w technologii LED, 
bezpośrednie i oświetlenie sufitowe włączane 

indywidualnie przy każdym stanowisku 
Oświetlenie nocne min. 2 W do max. 5 W, załączane 

wyłącznikiem na panelu lub manipulatorem systemu 

przyzywowego  

Tak, podać 

 

9.  

Ścianki jednostki łatwe do utrzymania w czystości: bez 
widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z 

materiałów odpornych na działanie środków 

dezynfekcyjnych i  

Tak  

 

10.  
Hamulce cierne zapewniające stabilne położenie 

wózków, z blokadą 
Tak  

 

11.  Udźwig całkowity jednego wózka min. 120 kg Tak, podać  

12.  
Możliwość ustawienia blokad przesuwu zapewniających 
przemieszczanie wózków bez kolizji z pozostałymi 

elementami wyposażenia sali. 

Tak   
 

Strona mokra (wyposażenie dotyczy jednego stanowiska) 

13.  

Wózek z pionową rurą o długości 1300 mm +/- 10%, 
zawieszone na poziomej jednostce zasilającej z 

możliwością przesuwania wzdłuż jednostki w zakresie 

min. 500 mm. 
Odległość od podłogi min. 200 mm. 

Tak, podać 

 

14.  Kąt obrotu wózka ≥ 340° Tak, podać  

15.  Udźwig całkowity jednego wózka min. 120 kg Tak, podać  

16.  

Ramę do mocowania wieszaka na płyny infuzyjne o 

długości min. 300mm  i udźwigu min. 10 kg. 
Mocowane do pręta/prętów wózka, zapewniające 

regulację wysokości umieszczenia wieszaka i obrót min. 
340° (2 szt.) 

Tak, podać 

 

17.  

Wieszak na płyny infuzyjne i pompy, o regulowanej 

wysokości i długości min. 1000 mm.  

Udźwig min. 30 kg. (2 szt.) 

Tak, podać 

 

18.  

Jednostka wyposażona w gniazda na każde ze stanowisk: 

- tlen x1, 

- próżnia x1, 
- sprężone powietrze x1, 

- energii elektrycznej min. x 6, 

- bolce wyrównania potencjału x 6, 
- sieci komputerowej RJ-45 kat. min 5e x 1, 

Tak 

 

19.  
Dwie  półki  mocowane do rur pionowych jedna pod 

drugą  
Tak 

 

Strona sucha (wyposażenie dotyczy jednego stanowiska) 

20.  

Wózek z prętami o długości 1300 mm +/- 10% i 
rozstawie min. 500mm. Zawieszone na poziomej 

jednostce zasilającej z możliwością przesuwania wzdłuż 

jednostki w zakresie min. 500 mm. 
Odległość od podłogi min. 200 mm. 

Tak, podać 

 

21.  
Możliwość ustawienia blokad przesuwu zapewniających 

przemieszczanie wózków bez kolizji z pozostałymi 
Tak  
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Lp. OPIS PARAMETRU 
PARAMETR 

WYMAGANY 

PARAMETR  

OFEROWANY  
POTWIERDZIĆ „TAK”,  

A WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

elementami wyposażenia sali. 

22.  Kąt obrotu wózka ≥ 340° Tak, podać  

23.  

Hamulce podstawowe - cierne  dodatkowe - 

pneumatyczne zapewniające stabilne położenie wózków, 
z blokadą 

Tak  

 

24.  Udźwig całkowity jednego wózka min. 120 kg Tak, podać  

25.  

Ścianki jednostki łatwe do utrzymania w czystości: bez 

widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z 
materiałów odpornych na działanie środków 

dezynfekcyjnych. 

Tak  

 

26.  

Wózek wyposażony w półkę o wymiarach 420 x 450 
mm. +/- 50 mm i udźwigu min. 50 kg, mocowaną między 

słupkami. Po bokach półki szyny do zamocowania 

dodatkowych akcesoriów (udźwig każdej szyny min. 10 
kg). Możliwość zmiany wysokości zawieszenia półki. 

Tak, podać 

 

27.  

Wózek wyposażony w półkę z szufladą o wymiarach 420 

x 450 mm +/- 50 mm  o głębokości x 150 mm +/- 20 mm. 

Udźwig min. 50 kg dla półki i  15 kg dla szuflady. 
Mocowanie między słupkami. Po bokach półki szyny do 

zamocowania dodatkowych akcesoriów (udźwig każdej 

szyny min. 10 kg). Możliwość zmiany wysokości 
zawieszenia półki. 

Tak, podać 

 

28.  

Rozmieszczenie półek umożliwiające ustawienie 

w jednym pionie urządzeń o wys. min.: 400 mm 
i 300 mm 

Tak, podać 

 

29.  
Kosz na cewniki montowany do szyny przy półce o 

wymiarach 150mm×100mm×600mm (+/-50mm) 
Tak, podać 

 

30.  
Lampka LED montowany do szyny na giętkim ramieniu 
typu gęsia szyja 

Tak 
 

31.  

Jednostka wyposażona w gniazda na każde ze stanowisk: 

- tlen x1, 
- próżnia x1, 

- sprężone powietrze x1, 

- energii elektrycznej min. x 6, 
- bolce wyrównania potencjału x 6, 

- sieci komputerowej RJ-45 kat. min 5e x 1, 

Tak 

 

32.  Złącza gazowe typu DIN lub AGA lub równoważane Tak, podać   

33.  

Gniazda elektryczne bryzgoszczelne z klapką, min. IP 
44(gniazdo hermetyczne z klapką przystosowane do 

montażu w miejscach o podwyższonej wilgotności oraz 

ryzyku zalania wodą) 

Tak, podać  

 

34.  
Przygotowanie do systemu przyzywowego (otwór do 
montażu gniazda ). 

Tak  
 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

ZESTAW 13 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 1 – dotyczy Części 2/ Myjnia dezynfektor do obuwia (1 sztuka) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 2 pozycji 2 (Myjnia dezynfektor do obuwia) 

i utworzenie odrębnego pakietu? Umożliwi to złożenie ofert bardziej konkurencyjnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wydziela. 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 2 – dotyczy Części 2/ Myjnia dezynfektor do obuwia (1 sztuka) 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które po otwarciu drzwi komory tworzy stolik na wysokości 250mm? 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 3 – dotyczy Części 2/ Myjnia dezynfektor do obuwia (1 sztuka), pkt. 28, 31, 32  

Czy Zmawiający dopuści urządzenie bez oświetlenia komory, posiadające drzwi ze stali nierdzewnej z 

uchwytem z panelem sterowania (tworzący wystający element) gwarantującym wygodę użytkowania? Proces 

mycia kontrolowany jest automatycznie, oferowane urządzenie jest wyposażone w monitoring ciśnienia 

spryskiwania, ramion spryskujących oraz monitoring przewodności wody. 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 
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Pytanie: 

Pytanie nr 4 – dotyczy Części 2/ Myjnia dezynfektor do obuwia (1 sztuka), pkt. 30 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w ramiona spryskujące w postaci jednolitego elementu? 

Różne kształty dysz w oferowanym urządzeniu zapewniają dużą siłę usuwania uporczywych zanieczyszczeń i 

równomierne zwilżanie ładunków.  

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 5 – dotyczy Części 2/ Myjnia dezynfektor do obuwia (1 sztuka), pkt. 36, 37 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie 98kg oraz wymiarach 898mm szer. x 598mm gł. x 835mm? 

Odpowiedź: 

zgodnie z siwz. 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 6 – dotyczy Części 2/ Myjnia dezynfektor do obuwia (1 sztuka) 

Czy Zamawiający dla zagwarantowania wysokiej jakości mycia wymaga, aby urządzenie posiadało czujniki do 

monitorowania ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych?  

Takie czujniki pozwalają wykryć wszystkie nieprawidłowości podczas procesu mycia, mające istotny wpływ na 

jego jakość np.  (blokada obrotu ramion spowodowana wystawaniem elementów ładunku, strata ciśnienia 

spowodowana np. nadmiernym powstawaniem piany itp.). Dzięki tym czujnikom odchylenia od parametrów 

programu są natychmiast rozpoznawane  i umożliwiają szybką interwencję ze strony użytkownika. 

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 7 – dotyczy Części 2/ Myjnia dezynfektor do obuwia (1 sztuka) 

Czy Zamawiający dla zapewnienia najwyższej jakości mycia wymaga, aby pompa obiegowa do natrysku wody 

posiadała zmienną prędkość, dostarczając zmienne ciśnienie wody i miała wbudowane elementy grzejne 

(grzałki poza komorą mycia)? 

Każda faza procesu wymaga innych parametrów wody i jej ciśnienia, gdyż tylko w taki sposób mycie jest 

najbardziej efektywne. np. wysokie ciśnienie wykorzystywane jest w fazie czyszczenia do skutecznego 

usunięcia zanieczyszczeń i zapewnienia optymalnych warunków mycia dla zagłębień i instrumentów o długich 

i wąskich prześwitach, natomiast niskie ciśnienie spryskiwania wykorzystywane jest w fazie neutralizacji dla 

zapewnienia jednolitego zwilżenia wszystkich powierzchni. Ma to ogromny wpływ na jakość mycia oraz 

wpływa na ekonomikę pracy. Dodatkowo usunięcie elementów grzejnych z komory eliminuje potencjalne 

źródło powstawania zanieczyszczeń oraz ryzyko stopienia się plastikowych elementów podczas kontaktu z 

grzałką. 

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 8 – dotyczy Części 2/ Myjnia dezynfektor do obuwia (1 sztuka) 

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość zaprogramowania min. 3 preferowanych 

programów pod przyciskiem wyboru bezpośredniego z panelu sterowania bez potrzeby wchodzenia w menu i 

listę programów? Urządzenie może być obsługiwane przez różne osoby i ważne jest aby obsługa była 

intuicyjna i nie dochodziło do pomyłek przy wyborze programów dostępnych z szerokiej listy. 

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 9 – dotyczy Części 2/ Myjnia dezynfektor do obuwia (1 sztuka) 

Czy Zamawiający wymaga, aby myjni była wyposażona konduktometr do pomiaru przewodności wody 

w trakcie fazy płukania końcowego w celu oceny pozostałości środków chemicznych? Zatrzymanie programu 

jeśli wymagana przewodność wody nie została osiągnięta ( wcześniej przed zatrzymaniem programu liczba 

serii płukania dodatkowego powtarza się (0-2) do wyboru). Ma to znaczący wpływ na bezpieczeństwo i 

kontrole poprawności właściwego przygotowania narzędzi do procesu sterylizacji. 

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
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W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 10 – dotyczy Części 2/ Myjnia dezynfektor do obuwia (1 sztuka) 

Czy Zamawiający dla zwiększenia ergonomii pacy wymaga aby zasobnik na sól regeneracyjną o pojemności 

przynajmniej 2 kg umiejscowiony był  w drzwiach? 

Dzięki takiemu rozwiązaniu uzupełnianie soli nie wymaga nachylania się, ponieważ można je przeprowadzić w 

pozycji wyprostowanej. Podobnie nie ma potrzeby wyjmowania ciężkich koszy i wózków aby uzyskać dostęp 

do zbiornika na sól. 

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 11 – dotyczy Część 3/ Myjnia dezynfektor ze zlewem (4 sztuki) 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 545x475x1630mm? 

Odpowiedź: 

zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 11 – dotyczy Część 3/ Myjnia dezynfektor ze zlewem (4 sztuki) 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w 1 pompę wody? 

Odpowiedź: 

zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 12 – dotyczy Część 3/ Myjnia dezynfektor ze zlewem (4 sztuki) 

Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia – konwekcyjne i mechaniczne 

(wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je równorzędnie, prosimy o dopuszczenie do oceny myjni 

wyposażonych w konwekcyjny system suszenia. System ten nie wymaga stasowania filtrów HEPA, które 

wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie wpływa na znacznie tańszą eksploatację urządzenia. 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 13 – dotyczy Część 3/ Myjnia dezynfektor ze zlewem (4 sztuki) 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zasilaniu  400V, 50Hz, o mocy zasilania 5,05? Jest to parametr 

zwiększający wydajność urządzenia. 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 14 – dotyczy Część 3/ Myjnia dezynfektor ze zlewem (4 sztuki) 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające drzwi komory otwierane automatycznie przy pomocy 

przycisku nożnego i zamykane ręcznie? Jest to parametr gwarantujący komfort oraz wygodę użytkowania.  

Odpowiedź: 

zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 15 – dotyczy Część 3/ Myjnia dezynfektor ze zlewem (4 sztuki) 

Czy Zamawiający odstąpi od parametru 24/26 „Myjnia wyposażona we wbudowany czujnik wycieku wody.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie odstępuje. 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 16 – dotyczy Część 3/ Płuczka - dezynfektor do kaczek i basenów (3 sztuki), pkt. 5, 19 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym sterowanie podstawowe odbywa się za pomocą przycisków 

nożnych (otwieranie i zamykanie komory, wybór cyklu)? Pozostałe sterowanie urządzenia w tym sterowanie 

diagnostyczne odbywa się za pomocą dotykowego wyświetlacza LCD. Rozgraniczenie sterowania 

podstawowego i pozostałego ogranicza powstawaniu zakażeń krzyżowych. 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 
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Pytanie: 

Pytanie nr 17 – dotyczy Część 3/ Płuczka -dezynfektor do kaczek i basenów (3 sztuki), pkt. 9 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające automatyczne dozowanie środków chemicznych ze stałym 

zużyciem w zależności od wybranego programu mycia?   

Odpowiedź: 

tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 18 – dotyczy Część 3/ Płuczka -dezynfektor do kaczek i basenów (3 sztuki), pkt. 18 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie w całości wykonane ze stali nierdzewnej (obudowa, pokrywa)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 19 – dotyczy Część 3/ Płuczka -dezynfektor do kaczek i basenów (3 sztuki), pkt. 22 

Czy Zamawiający dopuści myjnię z suszeniem konwekcyjnym poprzez automatyczne uchylenie drzwi po 

procesie? 

Odpowiedź: 

zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 20 – dotyczy Część 3/ Płuczka -dezynfektor do kaczek i basenów (3 sztuki), pkt. 24 

Czy Zamawiający jako mopy miał na myśli kuwety na mopy? 

Odpowiedź: 

tak, zamawiający miał na myśli kuwety na mopy. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych). 

Część 3/ Płuczka -dezynfektor do kaczek i basenów (3 sztuki), pkt. 24 

Pkt 24  

Było: 

Osprzęt umożliwiający płukanie i dezynfekcję prostych naczyń (miski, nerki) oraz mopów – 1 komplet. 

Jest 

Osprzęt umożliwiający płukanie i dezynfekcję prostych naczyń (miski, nerki) oraz kuwet na mopy – 1 komplet. 

 

Zamawiający modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów i warunków wymaganych) w tym 

zakresie i publikuje poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej z 

udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 21 – dotyczy Część 3/ Płuczka -dezynfektor do kaczek i basenów (3 sztuki) 

Czy Zamawiający w opisie wyposażenia umieścił omyłkowo wyposażenie dotyczące sterylizatora? 

Odpowiedź: 

tak, Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu poprzez wykreslenie określonego w pkt 25-28 wyposażenia. 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych) w tym zakresie i publikuje poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej z 

udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 22 – dotyczy Część 3/ Płuczka -dezynfektor do kaczek i basenów (3 sztuki) 

Czy Zamawiający wymaga aby załadunek basenów był przeprowadzany w sposób bezpieczny, tzn. trzymając 

go wyłącznie za rączkę, bez potrzeby obracania i manipulacji, z automatycznym opróżnianiem w momencie 

zamykania lub po zamknięciu drzwi komory? Baseny są naczyniami najbardziej krytycznymi jeśli chodzi o 

przenoszenie zakażeń i ważne jest aby personel miał z nimi jak najmniejszy kontakt mając na uwadze 

bezpieczeństwo personelu przed kontaminacją, jak również bezpieczeństwo epidemiologiczne. 

Jest to jeden z najważniejszych aspektów dla zachowania bezpieczeństwa procesu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 
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Pytanie nr 23 – dotyczy Część 3/ Płuczka -dezynfektor do kaczek i basenów (3 sztuki) 

Czy Zamawiający wymaga aby  komora myjki była jednoczęściowa, wykonana jako głęboko tłoczony monolit, 

bez spawów, w których mogłyby się gromadzić biofilmy i zanieczyszczenia. Rodzaj materiału z jakim myjka 

ma kontakt na co dzień (wydaliny ludzkie i drobnoustroje) po procesie nie może pozostawiać po sobie śladu 

(przede wszystkim w formie biofilmów) i jest to niezwykle istotne ze względów epidemiologicznych. 

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 24 – dotyczy Część 3/ Płuczka -dezynfektor do kaczek i basenów (3 sztuki) 

Myjnie ładowane od góry oprócz dezynfekcji pełnią również funkcję zlewu. Czy w związku z tym zamawiający 

wymaga aby myjnia posiadała wbudowaną dyszę umożliwiającą opłukanie komory po wylaniu do niej 

nieczystości np. z wiadra, miski, butli itp. Jest to bardzo ważna funkcja, gdyż nieczystości nie zalegają w 

urządzeniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 25 – dotyczy Część 3/ Płuczka -dezynfektor do kaczek i basenów (3 sztuki) 

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało pojemność na jeden cykl: 1 baseny  + 2 kaczki.  

Odpowiedź: 

zgodnie z SIWZ. 

Pytanie: 

Czy zamawiający opisując basen ma na myśli basen z pokrywą, jako integralna część basenu, która również 

powinna być poddana dezynfekcji, i na którą również powinien się znajdować stelaż?  

Odpowiedź: 

tak, z pokrywą. 

 

Pytanie: 

Pytanie nr 26 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części 

z zagranicy do 14dni, po przekroczeniu wyłącznie tego terminu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia 

urządzenia zastępczego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 

 

ZESTAW 14 

 

W nawiązaniu do w/w postępowania zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, poprzez 

udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące Części 9: 

Pytanie: 

Zwracamy się z prośbą o zmianę wyznaczającą datę realizacji nie w postaci daty dziennej, ale ilości 8 tygodni 

od daty podpisania umowy. Takie rozwiązanie zabezpiecza zarówno Zamawiającego jak  

i Wykonawcę przed trwającymi długo procedurami wyboru oferty lub też procedurami przewidzianymi PZP i 

daje możliwość przewidzenia terminu wykonania umowy bez konieczności jej późniejszego aneksowania z 

powodów niezależnych od Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

Wskazana data dzienna wynika z obowiązku Zamawiającego zakończenia do tego dnia realizacji inwestycji 

finansowanej ze środków Unii Europejskiej. Wzór umowy przewiduje ewentualne zmiany w tym zakresie. 

 

Pytanie: 

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty 

otrzymania faktury VAT. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie: 

Dotyczy Umowy § 3 ust 2 lit k) 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, co dokładnie Zamawiający ma na myśli i jaki zakres jest po stronie 

Wykonawcy, a jaki po stronie Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

W zakresie kosztów, o których mowa w § 3 ust. 2 lit. k) : „koszty niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń” 

mieszczą się ewentualne koszty opinii, uzgodnień, pozwoleń związane z dostawą i montażem urządzenia. Jeśli 
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dostawa urządzenia i jego montaż nie wymaga żadnych opinii, uzgodnień i pozwoleń, łączących się z 

koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia żadnych 

dodatkowych kosztów z tego tytułu. 

Pytanie: 

Dotyczy Umowy § 6 ust 2 

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od w/w punktu. 

Wyjaśniamy, że Producent zabrania udostępniać oprogramowania serwisowego innym podmiotom. 

Wyjaśniamy, że oprogramowanie wydawane jest  imiennie autoryzowanym serwisantom, którzy muszą odbyć 

cykl szkoleń serwisowych u producenta i są wydawane na określony czas.  

Z uwagi, że jest to sprzęt medyczny, a wszelkie zmiany mogą mieć wpływ na zdrowie pacjentów, 

serwisowaniem powinny zajmować się jedynie osoby posiadające odpowiednią wiedze oraz certyfikaty ze 

szkoleń producenta aparatu. W innym przypadku grozi to utratą certyfikatu oraz statusu wyrobu medycznego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza modyfikację wzoru umowy. 

Dotychczasowy zapis w § 6 ust. 2 zd. 1 wzoru umowy o treści: 

„Wykonawca gwarantuje (art. 473 § 1 kc), że Urządzenie będące przedmiotem niniejszej umowy jest lub będzie 

w chwili przekazania do eksploatacji pozbawione wszelkich blokad itp. w tym w szczególności kodów 

serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniały zamawiającemu dostęp do opcji 

serwisowych lub naprawę Urządzenia przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez 

Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy i udziela Zamawiającemu min. … miesięcznej rękojmi 

i min. ………………… miesięcznej gwarancji jakości na urządzenie, których bieg rozpoczyna się w dniu 

podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub protokołu odbioru przedmiotu umowy z potwierdzeniem 

usunięcia wad i/lub usterek. 

 

Zapis § 6 ust. 2 zd. 1 wzoru umowy po zmianie: 

„Wykonawca gwarantuje (art. 473 § 1 kc.), że Urządzenie będące przedmiotem umowy najpóźniej w ostatnim 

dniu gwarancji będzie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp. które po upływie gwarancji 

uniemożliwiałyby lub utrudniały zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę Urządzenia przez 

inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego 

Wykonawcy i udziela Zamawiającemu min. … miesięcznej rękojmi i min. ………………… miesięcznej gwarancji 

jakości na urządzenie, których bieg rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub 

protokołu odbioru przedmiotu umowy z potwierdzeniem usunięcia wad i/lub usterek.”  

 

Pytanie: 

Dotyczy Umowy §9 ust. 2 

Prosimy o wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji z 7 do 14 dni od daty jej zgłoszenia tj zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego. 

Jednocześnie informujemy, że przedmiot przetargu pochodzi od producenta zagranicznego i nie jest możliwa 

jego wymiana w tak krótkim czasie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

Wskazany w § 9 ust. 2 umowy termin 7 dni dotyczy sytuacji, w której w czasie odbioru stwierdzone zostaną 

wady lub nieprawidłowy montaż.  

 

Pytanie: 

Dotyczy Zestawienia parametrów i warunków wymaganych w wyposażeniu, Warunki serwisu pkt 8 oraz 

Oświadczenie gwarancyjne pkt 3 ppkt c) 

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisu i zmianę na: 

„Wymiana każdego podzespołu na nowy po trzeciej nieskutecznej próbie jego naprawy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

 

1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje ujednolicenia zapisów Oświadczenia 

gwarancyjnego i Zestawienia parametrów i warunków wymaganych w wyposażeniu: Warunki 

serwisu pkt 8.  

Zestawienie parametrów i warunków wymaganych w wyposażeniu, Warunki serwisu, otrzymuje 

brzmienie: „Wymiana każdego podzespołu na nowy po dwóch nieskutecznych próbach naprawy, jeżeli 

podzespół uległ uszkodzeniu po raz trzeci”. Analogiczny zapis wprowadza się w Zestawieniu parametrów i 

warunków wymaganych we wszystkich częściach postępowania. 

2. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje ujednolicenia zapisów Oświadczenia 

gwarancyjnego z zapisami Zestawienia parametrów i warunków wymaganych w wyposażeniu oraz 

zapisami SIWZ w ten sposób, że do Oświadczenia gwarancyjnego wprowadza się następujące 

zmiany: 

Dotychczasowe brzmienie pkt 5 lit a) i b) Oświadczenia gwarancyjnego: 

„a) Czas przystąpienia do naprawy: 3 dni od momentu zgłoszenia wady Urządzenia w tym e-maile, faksem, 

pismem na adres elektroniczny ……… , nr telefonu ……………….. adres korespondencyjny …  

b)  Czas naprawy: 7 dni od terminu ustalonego zgodnie z pkt 5a” 
 

Brzmienie pkt 5 lit a) i b) Oświadczenia gwarancyjnego po zmianie: 
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„a) Czas przystąpienia do naprawy: Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki do chwili podjęcia 

naprawy wynosi: …………. godzin (maksymalnie 48 godzin). Zgłoszenie następuje maile, faksem, pismem 

na adres elektroniczny ……… , nr telefonu ……………….. adres korespondencyjny ………………..  

b) Czas naprawy: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części 

zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.” 

3. Wykreśla się (na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp) pkt 5 lit d) o treści: 

„Łącznie czas przystąpienia do naprawy i naprawy nie mogą przekroczyć 10 dni” 

4. Dotychczasowe oznaczenie w punkcie 5 Oświadczenia gwarancyjnego od lit. e) do h) otrzymują kolejne 

oznaczenie od d) do g). 

 

Zamawiający modyfikuje załącznik do umowy (opis parametrów i warunków wymaganych) i publikuje 

poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej z 

udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie: 

Dotyczy Umowy §9 ust. 1 lit. a), b), d) 

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Sprzedającego 

wymienionych czynności do 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy. Zwracamy uwagę, że kara powinna 

mieć charakter jedynie dyscyplinujący. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie: 

Dotyczy Umowy §9 ust. 1 lit. e) 

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do 30 złotych. Kara nałożona przez Zamawiającego jest rażąco 

wysoka. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie: 

Dotyczy Umowy §9 ust. 1 lit. c) 

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do 10%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie: 

Dotyczy Umowy §9 ust. 1 lit. c) 

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, 

prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy 

przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

W związku z powyższym prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie: 

Dotyczy Zestawienia parametrów i warunków wymaganych w wyposażeniu, Szkolenia pkt 15 

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dokumentacja ma obejmować zakres dopuszczony przez 

Producenta dla Użytkownika. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie: 

Dotyczy Oświadczenia Gwarancyjnego pkt 3 ppkt. b) 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w zapisu na: 

„zwrot kosztów takiej naprawy zleconej innemu autoryzowanemu podmiotowi przez zamawiającego w 

przypadku gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywała Wykonawcę do naprawy gwarancyjnej.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie: 

Dotyczy Oświadczenia Gwarancyjnego pkt 5 ppkt. g) 

Zwracamy się z prośbą o zmianę  części zapisu na: 

„Jeżeli Wykonawca wymienił część sprzętu (podzespół, moduł itp.) gwarancja na nową część wynosi 12 

miesięcy lub do końca gwarancji aparatu, w zależności od tego, który zapis jest korzystniejszy dla 

Zamawiającego.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

Pytanie: 
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Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od 

pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w 

których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak 

możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni 

roboczych od pn-pt. ( z wyłączeniem dni wolnych od pracy). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Kary umowne naliczane będą w dniach kalendarzowych. 

 

ZESTAW 15 

 

Dotyczy Zał. Nr 4.3 i 4.5– Zad. nr 3, 5 – Kolumna anestezjologiczna szt. 3 

Pytanie: 

Pytanie 1, Ad. Pkt. 15. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolumnę z uchwytem uniwersalnym do zawieszenia aparatu 

umożliwiającym zawieszenie aparatów posiadanych przez Zamawiającego o ile aparaty są przystosowane do 

zawieszenia na kolumnach? W przeciwnych niedopuszczenia takiego rozwiązania specyfikację spełnia jedna 

firma co jest ograniczeniem konkurencji. 

Odpowiedź: 

W przypadku 4.3 Kolumna anestezjologiczna tak, zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

W przypadku 4.5 kolumna chirurgiczno-artroskopowa  Zamawiający omyłko opublikował (w dniu ogłoszenia 

postępowania) załącznik dla tej części  zamówienia (w zakresie dotyczącym innej części zamówienia). Obecna 

publikacja stanowi właściwe opisy parametrów i warunków wymaganych przez Zamawiającego. Wykonawcy 

składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej z udzielonych odpowiedzi. 

 

Pytanie: 

Dotyczy wzoru umowy 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §9 ust. 1a, 1b oraz 1d do 

0,5% wartości brutto zamówienia, którego dotyczy, za każdy dzień opóźnienia? 

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §9 ust. 1c do 5% wartości 

brutto zamówienia którego dotyczy? 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §9 ust. 1g do 0,2% wartości 

brutto zamówienia którego dotyczy nie przeprowadzenie szkolenia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

ZESTAW 16 

 

Po dokonaniu wizji w dn. 29.04.2019 prosimy o wyjaśnienia dotyczące warunków instalacji urządzeń 

(sterylizatorów parowych) 

Pytania dot. cz. 1 – sterylizatory parowe 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dysponuje przyłączem energii elektrycznej o mocy 2x 47kW/80A zakończone wyłącznikiem 

w miejscu planowanego posadowienia sterylizatorów?  

Odpowiedź: 

Tak. W projekcie elektrycznym przewidziano podejścia elektryczne pod sterylizator 2 x 57kW. Wypusty nie są 

w projekcie zakończone wyłącznikiem. Montaż wyłącznika 100A po stronie dostawcy. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dysponuje przyłączem wody zmiękczonej o twardości <13⁰d (stopni niemieckich) w miejscu 

planowanego posadowienia sterylizatorów? Zużycie wody zmiękczonej ok. 160 litrów/godz./sterylizator 

Odpowiedź: 

Projekt wod-kan przewiduje zasilenie urządzeń w wodę zmiękczoną o średnicy wystarczającej dla wskazanej 

wydajności. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dysponuje przyłączem wody zdemineralizowanej o przewodności  <5 µS/cm2  w miejscu 

planowanego posadowienia sterylizatorów? Zużycie wody zdemineralizowanej ok. 25 litrów/godz./sterylizator 

Odpowiedź: 

Projekt wod-kan przewidział zasilenie urządzeń w wodę zdemineralizowaną o średnicy wystarczającej 

wskazanej wydajności. Parametry przewodności zostaną określone w postępowaniu przetargowym na stację 

uzdatniania wody i będą spełniać wymagania dla sterylizatorów. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dysponuje przyłączem sprężonego powietrza w miejscu planowanego posadowienia 

sterylizatorów? Ciśnienie powietrza 6-10bar.  Zużycie < 1 Nm3/godz. na 2 sterylizatory. 

Odpowiedź: 



NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614 
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

 
 

 
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

 

Strona 40 z 48 

 

Tak. W ramach projektu przewidziano montaż nowych sprężarek o wymaganym ciśnieniu. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dostosuje zabudowę (ścianki działowe) do wymiarów zewnętrznych wg. wymagań 

producenta (Oferenta, którego oferta zwycięży w cz. 1) ?  

Odpowiedź: 

Ścianki działowe są już wykonane, ewentualne dostosowanie po stronie dostawcy urządzeń. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający przewiduje odbiór ciepła (wyciąg) z przestrzeni zabudowanej sterylizatorów czy ewentualnie 

oferenci mają przewidzieć perforację w panelach czołowych (od strony załadowczej) umożlwiających 

odprowadzenie ciepłego powietrza do pomieszczenia po stronie załadowczej.  

Odpowiedź: 

Dostawca urządzenia dostosuje do swoich urządzeń zabudowę paneli osłonowych. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dostosuje umiejscowienie kratek odpływowych (kanalizacja) zgodnie z wymaganiami 

producenta zwycięskiej oferty?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dostosuje. 

 

ZESTAW 17 

 

Część 1 zamówienia – Sterylizator parowy przelotowy 6 jednostkowy 

Pytanie: 

Pytanie 1, pkt. 6 

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z uszczelką drzwiową dociskaną za pomocą sprężonego powietrza? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza - z zastrzeżeniem zastosowania detektora powietrza w komorze jako zabezpieczenia 

ewentualnych mikro nieszczelności pod uszczelką. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Pytanie 2, pkt. 12 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z systemem próżniowym z eżektorem wyposażonym w pompę 

cyrkulacyjną oraz zbiornik wody?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. Oferowany system charakteryzuje się minimalnym zużyciem wody oraz 

bezobsługową, cichą i wysoce wydajną pracą.  

 

Pytanie: 

Pytanie 3, pkt. 13 

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z napędem pneumatycznym drzwi? 

Odpowiedź: 

tak dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Pytanie 4, pkt. 18 

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z orurowaniem dla wody uzdatnionej i pary wykonanej ze stali 

nierdzewnej, o połączeniach elastycznych? Oferowany system łączenia orurowania umożliwia łatwiejsze 

przeprowadzenie czynności serwisowych, konserwacji i utrzymania czystości oraz nie wpływa na zmniejszenie 

jakość i żywotności instalacji. 

W przypadku podtrzymania tego wymagania prosimy o przedstawienie jakie są merytoryczne aspekty 

stosowania tego wymogu poza premiowaniem rozwiązań konkretnej firmy? Czy rozwiązanie polegające na 

zaoferowaniu urządzenia z instalacją o połączeniach elastycznych jest rozwiązaniem gorszym od zaoferowania 

sprzętu o połączeniach sztywnych? Czy oznacza też, że jest on jakościowo lub w jakiekolwiek innej formie 

lepszy?  

Odpowiedź: 

nie dopuszcza. Wg. wiedzy Zamawiającego zastosowanie połączeń sztywnych jest trwalsze i nie jest to 

rozwiązanie stosowane przez jednego producenta sterylizatorów parowych. 

 
Pytanie: 

Pytanie 5, pkt. 19 

Czy Zamawiający wymaga aby zawory były wykonane ze stali kwasoodpornej? 

Na instalacji wody demineralizowanej oraz pary wodnej powinno się stosować zawory oraz rury ze stali 
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kwasoodpornej. Zamawiający w punkcie 18 wymaga aby całe orurowanie dla wody uzdatnionej i pary było 

wykonane ze stali kwasoodpornej. Dlaczego więc zawory będące częścią tych instalacji mogą być wykonane z 

mosiądzu, który jest materiałem gorszym jakościowo od stali kwasoodpornej? Mosiądz jest materiałem, który 

w kontakcie z parą może przenikać do komory sterylizatora powodując osady. 

Odpowiedź: 

dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

Pytanie: 

Pytanie 6, pkt. 21 

Czy Zamawiający dopuści sterylizator z wbudowanym systemem oszczędzania wody chłodzącej z max. 

zużyciem wody chłodzącej 240 l/cykl (czas trwania cyklu = 60 min.). Podana ilość stosowana jako woda do 

pompy i w obiegu chłodzenia.  

System charakteryzuje się tym, iż sterylizator wykorzystuje zamknięty obieg wody chłodzącej w układzie: 

zbiornik wyrównawczy – wymiennik ciepła – system próżniowy. Temperatura wody chłodzącej jest 

kontrolowana w sposób ciągły przez czujnik temperatury. Sterownik dobiera temperaturę wody chłodzącej w 

sposób optymalny dla każdej fazy cyklu sterylizacji zasilając zbiornik wyrównawczy minimalną ilością wody 

zimnej co zapewnia minimalne zużycie 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Pytanie 7, pkt. 26 

Czy Zamawiający dopuści sterownik mikroprocesorowy wyposażony w kolorowy graficzny ekran dotykowy o 

przekątnej aktywnej matrycy min. 5,7”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. Wyświetlacz o wyżej wymienionych parametrach niewiele odbiega od 

wymaganego, a pozwala na bezproblemowy odczyt wszystkich wymaganych parametrów oraz łatwą nawigację 

po menu sterylizatora. 

 

Pytanie: 

Pytanie 8, pkt. 27 

Czy Zamawiający dopuści po stronie wyładowczej czytelny wyświetlacz LCD co najmniej 3-wierszowy z 

przyciskami funkcyjnymi umiejscowiony z boku komory? 

Po stronie wyładowczej, panel służy głównie do wyświetlania stanu pracy sterylizatora  oraz stanów 

alarmowych, sterowania funkcją zamykania i otwierania drzwi a więc nie musi posiadać funkcji dotykowego 

wyświetlacza jak po stronie załadowczej, który służy do sterowania sterylizatorem. 

Odpowiedź: 

ZGODNIE Z SIWZ. Zamawiający nie definiuje ekranu po stronie wyładowczej, natomiast definiuje 

umieszczenie panelu sterowania, który ma być umieszczony z boku komory 

 

Pytanie: 

Pytanie 9, pkt. 28 

Czy Zamawiający dopuści prezentację w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie 

sterownika w postaci numerycznej i graficznej w postaci min. wykresu liniowego postępu procesu?  

Oferowane rozwiązanie w sposób czytelny i przejrzysty pozwala na odczyt  postępów aktualnego procesu. 

Wymóg prezentacji postępów procesu wyłącznie w postaci wykresu słupkowego nie ma żadnych podstaw 

merytorycznych a jedynie ogranicza konkurencje i wskazuje na rozwiązania konkretnej firmy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza - ale pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Pytanie 10, pkt. 32 

Czy Zamawiający dopuści wbudowany system archiwizujący pracę sterylizatora z możliwością zapamiętania 

80 wykonanych cykli? Archiwizowanie dodatkowej liczby raportów pracy sterylizatora jest możliwe na 

nośniku USB, serwerze FTP lub serwerze CIFS. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Pytanie 11, pkt. 38 

Czy zamawiający dopuści sterylizator, który nie posiada możliwości dodawania komentarzy do programów? 
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Dopisywanie komentarzy do programów przez użytkowników nie ma żadnego zastosowania merytorycznego 

poza premiowaniem rozwiązań konkretnej firmy. Nie ma to żadnego wpływu na jakość przeprowadzanych 

procesów. Zapis ten powoduje ograniczenie konkurencyjności ofert. Prosimy o wykreślenie tego punktu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

 

Pytanie: 

Pytanie 12, pkt. 40 

Czy zamawiający dopuści sterylizator, który posiada w budowaną drukarkę do wydruku protokołów z 

wydrukiem raportu cyfrowego bez wykresu przebiegu procesu? Dane przebiegu procesu są archiwizowane w 

wersji elektronicznej i wykres jest możliwy do wygenerowania w chwili zapotrzebowania na komputerze PC. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Pytanie 13, pkt. 46 

Czy zamawiający dopuści wózek transportowy o długości załadunku 110 cm z górną powierzchnią o 

konstrukcji szynowej bez litego blatu?  

Wózek transportowy służy do transportu wózka wsadowego i jest tak projektowany przez producenta aby 

zapewnić jego bezproblemowy transport. Nie ma żadnego merytorycznego powodu zastosowania blatu w 

górnej powierzchni wózka transportowego. Zapis ten powoduje ograniczenie konkurencyjności ofert, ponieważ 

wózek ten służy jedynie do transportowania wózka wsadowego i jest rozwiązaniem systemowym. Stawianie 

powyższych wymagań względem niego nie powoduje żadnego zwiększania funkcjonalności ani wygody 

użytkowania. Całkowity wymiar wózka załadowczego niewiele odbiega od wymagań Zamawiającego i jest 

większy jedynie ze względu na zastosowanie dużego, poręcznego uchwytu zwiększającego komfort 

użytkowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Pytanie 14, pkt. 47 

Czy zamawiający dopuści wózek wsadowy z półkami z wykonanymi z wytrzymałej siatki?  

Prosimy o dopuszczenie powyższego rozwiązania, jako równoważnego do wymaganego i nie zmieniającego 

jego funkcjonalności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Część 2 zamówienia – myjnia–dezynfektor do obuwia 

 

Pytanie: 

Pytanie 15, pkt. 36 

Czy zamawiający dopuści urządzenie o masie maksymalnej podczas pracy urządzenia wynoszącej 200 kg? 

Proponowana masa urządzenia niewiele odbiegają od wymagań Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Pytanie 16, pkt. 37 

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 

szerokość: 650 mm, 

głębokość: 660 mm, 

wysokość: 1685 mm?  

Proponowane wymiary niewiele odbiegają od wymagań Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

 

Część 2 zamówienia – myjnia–dezynfektor przelotowy, 10 tacowa 

 

Pytanie: 

Pytanie 17, pkt. 4 

Czy zamawiający dopuści urządzenie o ergonomicznej wysokości stolika do za/rozładunku myjni-

dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi – 850 mm? 
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Proponowana wysokość za/rozładunku urządzenia jest ergonomiczna i niewiele odbiega od wymagania 

Zamawiającego, ponadto w punkcie 3 opisu myjni-dezynfektora do obuwia podano wysokość ergonomiczną 

700 – 900 mm, która jest inna niż w tym przypadku. System załadunku obu myjni jest taki sam, zatem i 

wysokość załadunku powinna być określona w tym samym standardzie. Czy Zamawiający nie popełnił błędu 

podając różne ergonomiczne wysokości za/wyładunku dla myjni-dezynfektorów? 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Pytanie 18, pkt. 5 

Czy zamawiający dopuści urządzenie o głębokości 710 mm? 

Proponowana głębokość urządzenia niewiele (1 cm) odbiega od wymiarów wymaganych przez 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Pytanie 19, pkt. 8 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wloty wody w dolnej części komory mycia jako rozwiązanie 

równoważne? 

Ograniczenie umiejscowienia wlotów wody w górnej części komory nie ma merytorycznego uzasadnienia i nie 

ma wpływu na jakość procesu mycia i dezynfekcji a jedynie ogranicza konkurencje i wskazuje na rozwiązania 

konkretnej firmy. 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Pytanie 20, pkt. 32 

Czy Zamawiający dopuści licznik godzin pracy filtra, który jest rozwiązaniem równoważnym do wymaganego i 

sygnalizuje konieczność jego wymiany w przypadku zużycia? 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Pytanie 21, pkt. 33 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez odzysku ciepła z powietrza suszącego? 

Wymiana ciepła pomiędzy gazami przy dużym przepływie (praca suszarki) nie jest wydajnym rozwiązaniem a 

podwyższa koszty. Wskazuje jednocześnie na rozwiązanie konkretnej firmy i ogranicza konkurencję. Prosimy o 

wykreślenie tego wymogu lub dopuszczenie innych systemów odzysku ciepła. Prosimy o podanie 

maksymalnych zużyć poszczególnych mediów w czasie  1 procesu jako miarodajnego sposobu określenia 

energooszczędności urządzenia. 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Pytanie 22, pkt. 44 

Czy Zamawiający dopuści wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji pojemników sterylizacyjnych, pojemność 4 

pojemniki o wymiarach 600x300x120 mm wraz z pokrywami? 

Wymiar nieznacznie (o 10 mm) odbiega od wymaganego.  

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Część 3 zamówienia – myjnia-dezynfektor ze zlewem 

Pytanie: 

Pytanie 23, pkt. 5 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości 50 cm (95 cm ze zlewem)? 

Wymiar nieznacznie (o 5 cm) odbiega od wymaganego a wymiar całkowity (ze zlewem) jest mniejszy od 

dopuszczalnego. 

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 
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Część 3 zamówienia – płuczka-dezynfektor do kaczek i basenów 

Pytanie: 

Pytanie 24, pkt. 13 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 1 „kaczka” i 1 „basen” jednocześnie lub 3 „kaczki”? 

Odpowiedź: 

zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie: 

Pytanie 25, pkt. 17 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nieprzelotowe, z załadunkiem od frontu przez uchylną klapę? 

Odpowiedź: 

zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie 26, pkt. 18 
Czy Zamawiający dopuści drzwi komory bez osłony z tworzywa? 

W proponowanym rozwiązaniu (załadunek od frontu) nie ma konieczności stosowania takiej osłony. 

Urządzenie posiada uchwyt do otwierania drzwi komory a dodatkowo wymagane jest otwieranie przyciskiem 

nożnym. W tym wypadku nie ma kontaktu użytkownika z drzwiami urządzenia podczas wyładunku. 

Odpowiedź: 

zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

ZESTAW 18 
 

Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar: 

Kary umowne. Odstąpienie od umowy  

§ 9  
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:  

a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Urządzenia – w wysokości 1% wartości brutto umowy, o której 

mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy,  

b) z tytułu niedotrzymania terminu uruchomienia Urządzenia – w wysokości 1% wartości brutto umowy, o 

której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień uruchomienia do dnia 

uruchomienia,  

c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 20 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1,  

d) z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia (podzespołu, części), ustalonych na 

podstawie Oświadczenia Gwarancyjnego – w wysokości 1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 

1, za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu naprawy lub wymiany, wynikającego z tego 

oświadczenia do dnia naprawy lub wymiany,  

e) z tytułu nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z Umowy i 

Oświadczenia Gwarancyjnego - w wysokości 100 złotych, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,  

 

Na: 

§ 9  
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:  

a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Urządzenia – w wysokości 1% 0,5%wartości brutto umowy, o 

której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia 

dostawy,  

b) z tytułu niedotrzymania terminu uruchomienia Urządzenia – w wysokości 1% 0,5%wartości brutto umowy, o 

której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego jako dzień uruchomienia do dnia 

uruchomienia,  

c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 20 % 10%wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1,  

d) z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany urządzenia (podzespołu, części), ustalonych na 

podstawie Oświadczenia Gwarancyjnego – w wysokości 1% 0,5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 

ust. 1, za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu naprawy lub wymiany, wynikającego z tego 

oświadczenia do dnia naprawy lub wymiany,  

e) z tytułu nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z Umowy i 

Oświadczenia Gwarancyjnego - w wysokości 100 złotych, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,  za każdy 

dzień opóźnienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie: 

Dot. wykaz dostaw.  
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Czy Zamawiający wyrazi zgodę na referencje dla cz. 2 – jednej lub więcej sztuk myjni  lub/i dezynfektra  o 

wartości brutto (każdej z dostaw) min. 350.000,00 zł bez zapisu: dla Centralnej Sterylizacji? 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na referencje zbiorowe, gdzie znajdują się myjnie  lub/i dezynfektory oraz inne 

urządzenia na kwotę min. 350.000,00 zł? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane 

adekwatnie do przedmiotu zamówienia w danej części zamówienia (przedmiot dostawy oraz wartość dostawy). 

 

 

 

 

ZESTAW 19 

 

Dotyczy Część 9- Zestaw aparatów RTG (aparat RTG cyfrowy na zawieszeniu sufitowym, aparat RTG z 

ramieniem C na wózku, duplikator płyt CD, stacja diagnostyczna) wraz z integracją oprogramowania (1 

sztuka) 

I.  CYFROWY APARAT RTG NA ZAWIESZENIU SUFITOWYM 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z generatorem obsługującym maksymalnie 3 komory dla 

statywu i stołu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem ruchu lampy w pionie +200/-135 stopni? Każdy 

aparat w związku z rozwiązaniem technologicznym charakteryzuje się innym zakresem ruchu. 

Odpowiedź: 

tak dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści system z ruchem w pionie min. 150cm? Różnica nie ma znaczenia diagnostycznego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z ekranem dotykowym min 8,4”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu  aparat z obrotem kolimatora +/-90 stopni, zakres +/- 150 stopni jest 

technicznie niezasadny, a tylko parametrem marketingowym? 

Odpowiedź: 

tak dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ze statywem z najniższym położeniem promienia centralnego 

37cm a najwyższym 206cm? Zakres ruchu promienia jest dużo większy niż opisany. 

Odpowiedź: 

tak dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu  aparat z wskaźnikiem wizualnym obecności kratki, a nie typu LED, 

technologia ta nie ma znaczenia użytkowego. 

Odpowiedź: 

tak dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych). 

 

Pytanie: 
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Czy Zamawiający dopuści do przetargu detektor z DQE dla 0,0 LP/mm min. 70%, różnica jest znikoma i nie 

ma wpływu diagnostycznego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z interfejsem graficznym np. w postaci piktogramów i w języku 

polskim pozostałych opisanych parametrów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stojak fabryczny producenta nie jako dodatkowy, lecz jako 

zintegrowany dodatkowy element do badań kości długich i uchwytami. Stojak ten jest w pełni dedykowany do 

badań tego typu. Zdjęcie poniżej. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

II. APARAT RTG Z RAMIENIEM C NA WÓZKU 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z mocą generatora min 4,5 kW ? Różnica jest minimalna i nie 

ma znaczenia użytecznego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z lampą z anodą stałą dwoma ogniskami 0,5 mm i 1,8 mm o 

pojemności cieplnej 50 kHU, lecz z kołpakiem z chłodzeniem aktywnym uzyskującym wydajność 2200 kHU? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat  z odległością min. 80 cm, różnica jest znikoma? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

UWAGA: 
 

Zamawiający podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp - modyfikuje załącznik do umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych) i publikuje (wraz z odpowiedziami) poprawiony. 

Wykonawcy składając ofertę winni złożyć już poprawiony załącznik – w wersji wynikającej 

z udzielonych odpowiedzi. 

 

 

MODYFIKACJA PKT 25 SIWZ 

 
Zamawiający do pkt 25 (Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej 

specyfikacji) dodaje załącznik nr 7 pn. 

 

„- Informacja wynikająca z RODO - załącznik nr 7” 

 

Dokument został opublikowany wraz z niniejszym pismem. 

 

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy, Zamawiający - związku 

z udzielonymi odpowiedziami i dokonanymi modyfikacjami - dokonuje zmiany terminu składania 

i otwarcia ofert. 

 

Pkt 16 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

Termin składania (przesłania) ofert: 
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Oferty należy przesłać nie później niż do dnia 28 maja 2019 r. godz. 11:00. 

Wykonawca zostanie powiadomiony o złożeniu oferty po terminie, która zostanie zwrócona po upływie 

terminu do wniesienia odwołania. 

 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na „miniPortalu” 

i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 maja 2019 r. godz. 12:00 w Krakowskim Centrum Rehabilitacji 

i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 12. 

(…) 

 

 

Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 10/05/2019 r. 
 

Na podstawie art. 18a pkt 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.), prosimy o zwrotne 

potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 

 
 

Załączniki: 

- poprawiony załącznik do wzoru mowy - opis parametrów i warunków wymaganych 

- wzór umowy po zmianach 

- załącznik do wzoru umowy Oświadczenie Gwarancyjne po zmianach 

- informacja wynikająca z RODO - załącznik nr 7 do SIWZ 

 
Z poważaniem 

dr n med. Paweł Kamiński 

Dyrektor  

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  
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Otrzymują: 

1. Adresaci wg rozdzielnika (email) 

2. a/a 

 


