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Dotyczy:  Dostawa kardiomonitorów przenośnych aparatu do znieczulenia, autoklawu (sterylizatora parowego), 

łóżek szpitalnych z materacami oraz centrali do monitorowania na potrzeby Małopolskiego Szpitala 
Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka. 
Znak postępowania A.I.271-24/20. 

 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 
 

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 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, 
Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść 
pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 
 
ZESTAW 1  
 
Dotyczy zadania nr 2: Aparat do znieczulenia, Opis parametrów i warunków wymaganych 
 
Pytanie: 
Dot. pkt. 1. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie dokładnych danych dotyczących uchwytu do zawieszenia aparatu do 
znieczulenia, prosimy o rysunek techniczny, zdjęcie poglądowe oraz dokładne wymiary (rozstawienie trzpieni, itp.). 
Odpowiedź:  
Uchwyt ma zostać zamontowany na kolumnie anstezjologicznej, model kolumny: HyPort 6000. Zamawiający udostępnia 
plik PDF.  
 
Pytanie: 
Dot. pkt. 67. Czy Zamawiający dopuści dreny połączeniowe o długości 1,5 m, taka długość jest optymalna przy 
zamontowaniu aparatu bezpośrednio na kolumnie? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „opis 
parametrów i warunków wymaganych”. 
 
Pytanie: 
Dot. pkt. 68. Prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z dodatkowych 4 gniazd elektrycznych, dodatkowe gniazda są 
wykorzystywane przy urządzeniach wolnostojących w celu uniknięcia przeciągania przewodów do źródła zasilania, w 
przypadku aparatu zamocowanego bezpośrednio na kolumnie, nie znajdują zastosowania dodatkowe gniazda elektryczne? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „opis 
parametrów i warunków wymaganych”. 
 
Pytanie: 
Dot. Wzoru umowy: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych na następujące:   
1.         W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na 
rzecz Zamawiającego kary umownej: 
a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Sprzętu – w wysokości 0,2% 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 niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości brutto 
umowy, o której mowa w §  3  ust. 1, 
c) z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany sprzętu (podzespołu, części), ustalonych na podstawie 
Oświadczenia Gwarancyjnego – w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3  ust. 1, za każdy dzień 
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opóźnienia od dnia upływu terminu naprawy lub wymiany, wynikającego z tego oświadczenia do dnia naprawy lub 
wymiany, 
d) z tytułu nie przystąpienia do usunięcia awarii, naprawy, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z 
Umowy i Oświadczenia Gwarancyjnego - w wysokości 100 złotych, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, 
e) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu sprzętu zastępczego – w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, o której mowa 
w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia dostarczenia zastępczego urządzenia, 
f) w przypadku nie przeprowadzenia instruktażu określonego w § 4 ust. 12 –w wysokości 100 zł za każdy taki 
instruktaż. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
 
ZESTAW 2 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kardiomonitor, który posiada następujące trendy wszystkich mierzonych 
parametrów:   
- Długi trend: 120h, minimalna rozdzielczość: 1min 
- Krótki trend: 1h, minimalna rozdzielczość: 1s? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kardiomonitor, który zapamiętuje 200 zdarzeń alarmowych? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika do wzoru umowy 
(opis parametrów i warunków wymaganych) w części 1 zamówienia - poprzez modyfikację zapisu w pkt 6. 
Pkt 6 załącznika przyjmuje nowe brzmienie: 
„Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć co najmniej 200 zestawów odcinków krzywych 
i wartości parametrów”. 
Poprawiony załącznik stanowi załącznik do odpowiedzi. 
W związku ze zmianami w części 1 zamówienia Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą 
zmodyfikowany załącznik do umowy. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kardiomonitor, który ma następujący zakres częstości rytmu serca: 
30~254 bpm i niniejszą dokładnością pomiaru ±2bpm (bezruch) oraz ±5bpm (podczas ruchu) ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika do wzoru umowy 
(opis parametrów i warunków wymaganych) w części 1 zamówienia - poprzez rozbudowanie zapisu w pkt 11 
ppkt 1. 
Pkt 11 ppkt 1 załącznika przyjmuje nowe (rozbudowane) brzmienie: 
„Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm, 
Zamawiający dopuszcza zakres częstości rytmu serca: 30~254 bpm z dokładnością pomiaru ±2bpm 
(bezruch) oraz ±5bpm (podczas ruchu)”. 
 
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje: 
- pkt 11 ppkt 3 załącznika, który przyjmuje nowe brzmienie: 
„Dokładność pomiaru częstości rytmu: ±2bpm (bezruch) oraz ±5bpm (podczas ruchu)”. 
 
- pkt 14 ppkt 3 załącznika, który przyjmuje nowe brzmienie: 
„Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 15÷300 bpm,” 
Zamawiający dopuszcza zakres: 30~254 bpm z dokładnością pomiaru ±2bpm (bezruch) oraz ±5bpm 
(podczas ruchu)”. 
 
Poprawiony załącznik stanowi załącznik do odpowiedzi. 
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W związku ze zmianami w części 1 zamówienia Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą 
zmodyfikowany załącznik do umowy. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kardiomonitor o następującej czułości: 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 
cm/mV; 2 cm/mV? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika do wzoru umowy 
(opis parametrów i warunków wymaganych) w części 1 zamówienia - poprzez rozbudowanie zapisu w pkt 11 
ppkt 6. 
Pkt 11 ppkt 6 załącznika przyjmuje nowe (rozbudowane) brzmienie: 
„Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto, 
Zamawiający dopuszcza czułość 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV)”. 
Poprawiony załącznik stanowi załącznik do odpowiedzi. 
W związku ze zmianami w części 1 zamówienia Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą 
zmodyfikowany załącznik do umowy. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kardiomonitor, który przeprowadzi analizę odchylenia odcinka ST w 
siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV, ale nie posiada możliwości 
ustawienia jednostki pomiarowej w mm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kardiomonitor, który nie posiada następujących funkcji: 
- Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi 
odcinkami lub w formie wykresów kołowych 
- Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kardiomonitor, który rozpoznaje 17 zaburzeń rytmu serca? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika do wzoru umowy 
(opis parametrów i warunków wymaganych) w części 1 zamówienia - poprzez modyfikację zapisu w pkt 11 
ppkt 10. 
Pkt 11 ppkt 10 załącznika przyjmuje nowe brzmienie: 
„Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 17), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń:  
a) Bradykardia 
b) Tachykardia 
c) Asystolia 
d) Tachykardia komorowa 
e) Migotanie komór 
f) Migotanie przedsionków 
g) Stymulator nie przechwytuje 
h) Stymulator nie generuje impulsów 
i) Salwa komorowa 
j) PVC/min wysokie”. 
Poprawiony załącznik stanowi załącznik do odpowiedzi. 
W związku ze zmianami w części 1 zamówienia Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą 
zmodyfikowany załącznik do umowy. 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kardiomonitor, który nie posiada funkcji "tryb nocny"??  
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Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stację centralnego monitorowania z następującymi parametrami:; 
- Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) 
trendów; z ostatnich 120 godzin 
- Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich 120 godzin  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
ZESTAW 3 
Pytanie 1 – do opisu parametrów i warunków wymaganych  (część 3,pkt. 11,22,25) 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ tj. sterylizator, który nie jest 
sterylizatorem plazmowym, ale wykorzystuje ten sam czynnik sterylizujący tj. gazowa postać nadtlenku 
wodoru? Sterylizator „plazmowy” to tylko powszechnie używana nazwa dla sterylizatorów na nadtlenek 
wodoru, które do rozkładu czynnika sterylizującego wykorzystują fazę plazmy. Nie istnieją żadne badania, 
które potwierdzają skuteczność sterylizacyjną fazy plazmy.  Najnowocześniejsze technologie nie potrzebują 
do rozkładu nadtlenku wodoru  plazmy, a rozkładają go do bezpiecznej pozostałości przez zjawisko 
konwersji katalitycznej. Oferowane przez nas urządzenie osiąga dokładnie ten sam efekt przy zastosowaniu 
bezobsługowego, posiadającego dożywotnią gwarancję, konwertera katalitycznego.  
Powyższą tezę potwierdzają również aktualne europejskie normy, które nie opisują już sterylizacji 
plazmowej, a sterylizację parami nadtlenku wodoru (EN ISO 17664:2017 – Przetwarzanie produktów do 
ochrony zdrowia – Tablica ). 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 2 – do opisu parametrów i warunków wymaganych  (część 3, pkt. 2) 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach W: 711 mm x S: 787mm x G 787 mm   
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „opis 
parametrów i warunków wymaganych”. 
 
Pytanie 3 – do opisu parametrów i warunków wymaganych  (część 3, pkt. 5) 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ tj. komory o pojemności całkowitej 
oraz użytkowej 60 litrów? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „opis 
parametrów i warunków wymaganych”. 
 
Pytanie 4 – do opisu parametrów i warunków wymaganych  (część 3, pkt. 6) 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ tj. komorę o większych wymiarach 
W:254mm x S330mm x G711 mm? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „opis 
parametrów i warunków wymaganych”. 
 
Pytanie 5 – do opisu parametrów i warunków wymaganych  (część 3, pkt. 9) 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ tj. urządzenie posiadające dedykowane 
oprogramowanie dostępne za pomocą przeglądarki internetowej, na którym użytkownik bez konieczności 
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logowania uzyskuje dostęp do rezultatów badań potwierdzających możliwość sterylizacji wskazanego 
sprzętu, z dokładną rekomendacją programu sterylizacyjnego? Oprogramowanie daje dodatkową możliwość 
wygenerowania dokumentu będącego deklaracją producenta sterylizatora o możliwości bezpiecznej 
sterylizacji wskazanego sprzętu. Do wyboru z rozwijanej listy ponad 20 000 narzędzi oraz sprzętu z 
przeprowadzoną kwalifikacją dla ponad 180 producentów, w tym takich firm jak: Olympus, Biosense 
Webster, Karl Storz, Medtronic, Richard Wolf, Stryker, Philips, Synthes, Terumo, Intuitive Surgical. 
Łatwiejszy dostęp do strony i oprogramowania (bez konieczności logowania), możliwość wygenerowania 
deklaracji producenta sterylizatora (dokument zabezpiecza interes Zamawiającego w przypadku 
ewentualnego uszkodzenia sprzętu), oraz szersza lista producentów, których sprzęt został zakwalifikowany 
do tej metody sterylizacji, to zdecydowane zalety tego rozwiązania, dlatego w przypadku negatywnej 
odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „opis 
parametrów i warunków wymaganych”. 
 
Pytanie 6 – do opisu parametrów i warunków wymaganych  (część 3, pkt. 10) 
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego tj. możliwość rozpoznania i kwalifikacji sprzętu, oraz 
wskazanie wybranego dedykowanego programu na aplikacji producenta dostępnej z poziomu komputera. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „opis 
parametrów i warunków wymaganych”. 
 
Pytanie 7 – do opisu parametrów i warunków wymaganych  (część 3, pkt. 18) 
Prosimy o dopuszczenie sterylizatora, który nie posiada  opisanego rozwiązania. Na wydruku z oferowanego 
urządzenia znajduje się wydzielone miejsce do wpisania numeru operatora. Istnieje również możliwość 
połączenia sterylizatora z systemami trackingowymi stosowanymi w Centralnej Sterylizatorni.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „opis 
parametrów i warunków wymaganych”. 
 
Pytanie 8 – do opisu parametrów i warunków wymaganych  (część 3, pkt. 23) 
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, które polega na: usuwaniu zużytych, nieopróżnionych i 
niewykorzystanych do końca pojemników z czynnikiem sterylizującym w sposób w pełni automatyczny i 
bezpieczny dla personelu obsługującego sterylizator wewnątrz urządzenia. Pojemnik odpowiednio 
zabezpieczony przed ewentualnym rozlaniem, szczelnie zamknięty w sterylizatorze. Brak możliwości 
kontaktu personelu z napoczętym pojemnikiem z niezużytym nadtlenkiem wodoru. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „opis 
parametrów i warunków wymaganych”. 
 
Pytanie 9 – do opisu parametrów i warunków wymaganych  (część 3, pkt. 25) 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ tj. cykl sterylizacyjny składający się z 
czterech (w zależności od wybranego programu) powtarzanych po sobie wtrysków gazowej postaci 
nadtlenku wodoru i pulsacji, zachowujących takie same parametry; czasu, temperatury, ciśnienia, stężenia 
czynnika sterylizującego, co przekłada się na większe bezpieczeństwo sterylizowanych narzędzi oraz szybsze 
czasy procesu?   
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
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W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „opis 
parametrów i warunków wymaganych”. 
 
Pytanie 10 – do opisu parametrów i warunków wymaganych  (część 3, pkt. 26) 
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania, które posiada możliwość zapisu cykli w pamięci USB, jak również 
połączenia z systemami trackingowymi stosowanymi w Centralnej Sterylizatorni.  
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „opis 
parametrów i warunków wymaganych”. 
 
Pytanie 11 – do opisu parametrów i warunków wymaganych  (część 3, pkt. 27) 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ, gdzie odpowiednia dawka czynnika 
sterylizującego jest pobierana z kartridża do specjalnego rezerwuaru, skąd czynnik jest dalej pobierany do 
parownika i w postaci suchego odparowanego gazu aplikowany do komory. Takie rozwiązanie sprawia, że w 
przypadku przerwania cyklu nadtlenek wodoru w postaci ciekłej zostaje przechowany w rezerwuarze do 
późniejszego wykorzystania, nie ma żadnej możliwości kontaktu kartridża z gazową postacią nadtlenku 
wodoru stąd wskaźnik procesu na kartridżu nie jest potrzebny. Jeden kartridż pozwala na przeprowadzenie 
20 cykli. Urządzenie wyposażone jest w czytnik kodów Data Matrix oraz RFiD, który po z czytaniu 
informacji z załadowanego pojemnika pozwalająca na wyświetlenie na panelu sterowania danych 
dotyczących daty ważności, statusu, i informacji na temat zakończenia cyklu sterylizacyjnego? 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „opis 
parametrów i warunków wymaganych”. 
 
Pytanie 12 – do opisu parametrów i warunków wymaganych  (część 3, pkt. 29) 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne tj. kartridż do zaoferowanego sterylizatora, zawierający 
czynnik sterylizujący 59% roztwór nadtlenku wodoru? Kartridż zbudowany z grubościennego polietylenu, 
specjalna konstrukcja, oraz membrana uniemożliwiają przypadkowy wyciek czynnika stąd nie ma 
konieczności, aby na kartridżu znajdował się wskaźnik procesu. Kartridż wyposażony w kod Data Matrix i 
RFiD, gdzie na bieżąco są monitorowane terminy ważności i przydatności, oraz zawartość zasobnika. 
Urządzenie automatycznie informuje już na 3 dni przed upłynięciem któregoś z terminów, jak również w 
sposób ciągły monitoruje zawartość zasobnika (informacja dostępna na wyświetlaczu). Jeden kartridż 
wystarcza na przeprowadzenie 20 cykli. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 13 – do opisu parametrów i warunków wymaganych  (część 3, pkt. 30) 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ, gdzie wykorzystanie opatentowanej 
technologii VHP pozwala na aplikację określonego stężenia nadtlenku wodoru z uwzględnieniem warunków 
panujących w komorze. Brak konieczności monitorowania stężenia lampą UV eliminuje problem 
przerwanych cykli w momencie przysłonięcia lampy UV. 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 14 – do opisu parametrów i warunków wymaganych  (część 3, pkt. 33, poz. 1-3) 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w kolorowy, czytelny, dotykowy ekran o rozdzielczości 
640 x 480 pikseli, urządzenie wskazuje rodzaj wsadu, który jest przeznaczony do wybranego cyklu poprzez 
czytelne komunikaty tekstowe oraz graficzne. Wewnętrzny głośnik w urządzeniu emituje sygnały dźwiękowe 
w celu zwrócenia uwagi użytkownika lub poinformowania o błędach. Szczegóły związane z prawidłowym 
załadunkiem wsadu znajdują się w załączonej do urządzenia instrukcji. 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 15 – do opisu parametrów i warunków wymaganych  (część 3, pkt. 34) 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ tj. urządzenie, które nie potrzebuje 
oddzielnego programu do weryfikacji i ewentualnego usuwania wilgoci we wsadzie, ponieważ wykonuje te 
same czynności na początku każdego cyklu w trakcie etapu kondycjonowania? W przypadku zwiększonej 
ilości wilgoci we wsadzie sterylizator ponawia próbę jej usunięcia 2-krotnie. Jeżeli wilgoć jest nadal zbyt 
duża, proces zostaje przerwany, bez utraty czynnika sterylizującego, który pozostaje przechowany w 
specjalnym rezerwuarze, do wykorzystania w kolejnym procesie. 
Odpowiedź:  
Nie dotyczy, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 16 – do opisu parametrów i warunków wymaganych  (część 3, pkt. 35) 
Prosimy o dopuszczenie urządzenia, w którym czas weryfikacji procesu trwa od 6 do 8 minut przy 
zachowaniu maksymalnych czasów procesów opisanych w  poz. 13. 
Odpowiedź:  
Nie dotyczy, zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 17 – do opisu parametrów i warunków wymaganych  (część 3, pkt. 37) 
Prosimy o dopuszczenie inkubatora o szybszym czasie odczytu wskaźników od wymaganych w SIWZ o 
poniższych parametrach: 
1. Ekran LCD oraz obsługa za pomocą przycisków. Inkubator może być używany gołymi dłońmi, lub dłońmi 
w medycznych rękawiczkach lateksowych, nitrylowych, 
2.Posiadający 8 otworów testowych  
3. Posiadający wewnętrzny system automatycznego wykrywania ampułek biologicznych bez potrzeby 
zastosowania kodów kreskowych 
4.  posiadający port USB 2.0 umożliwiające podłączenie drukarki lub komputera, oraz posiadający złącze 
RJ45 umożliwiające komunikację z siecią Ethernet o przepustowości min 1000 Mbit, 
5. Na wyświetlaczu czytnika wskaźników podawane ważne powiadomienia i przydatne wskazówki 
dotyczące następnych etapów pracy. 
6. Czytnik wykonany z tworzywa termoplastycznego ułatwiającego czyszczenie i konserwację. Umożliwia 
współpracę z testami biologicznymi szybkiego odczytu - czas uzyskania odczytu wyniku testu biologicznego 
20 minut.  Oferowane przez nas wskaźniki biologiczne umożliwiają szybki odczyt już po 20 minutach.  
Inkubator to tylko urządzenie, które ma wskazać wynik. 
7. Drukarka podłączana przez port USB do czytnika wskaźników biologicznych dając możliwość 
drukowania raportów dotyczących wyników testów biologicznych. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 
wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy „opis 
parametrów i warunków wymaganych”. 
 
Pytanie 18 – do opisu parametrów i warunków wymaganych  (część 3, OGÓLNE) 
Czy Zamawiający wymaga by sterylizator umożliwiał sterylizację powszechnie używanych endoskopów 
sztywnych: jedno-, dwu- i trzykanałowych? 
Odpowiedź:  
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 19 – do opisu parametrów i warunków wymaganych  (część 3, OGÓLNE) 
Czy Zamawiający wymaga dokumentu producenta potwierdzającego możliwość stosowania materiałów 
zużywalnych jak opakowania i testy pochodzących od różnych producentów?  
Wymaganie takiego dokumentu pozwoli obniżyć Zamawiającemu późniejsze koszty eksploatacji urządzenia. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych 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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Zamawiający przypomina jednocześnie, że zgodnie z pkt 4 Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (zwanej „Specyfikacją”) zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści 
specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 
 
Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty wraz z udzielonymi poprzednio odpowiedziami 26 
listopada 2020 r. 
 
Załącznik: 
- zmodyfikowany załącznik do wzoru umowy dla części 1 zamówienia 
- plik PDF – dotyczy kolumny: HyPort 6000 
 
 

                    dr n. med. Paweł Kamiński 
Dyrektor Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno- 
Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka 

 

 




