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Projekt pn.   „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3” 

Kraków, dn. 22.06.2022 r. 
 

Dotyczy:  Dostawa drobnego sprzętu medycznego (aparatów do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji, stetoskopy, 

termometry do pomiaru ciała, worki ambu wraz z wyposażeniem, puls oksymetry), kardiomonitor – 

przenośny, łóżka szpitalne z materacami, wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych, dozowniki 

do dezynfekcji (bezdotykowe i łokciowe), koncentrator tlenu, aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii 

donosowej, kasety do analizatora parametrów krytycznych, samobieżna maszyna czyszcząca do powierzchni 

(szpitalnych), środki do dezynfekcji, urządzenia do krioterapii, bieżnie do treningu wydolnościowego, aparat 

- System Indukcyjnej Stymulacji (SIS), aparaty do elektroterapii z osprzętem, wirówki do kkg/ kkd, stoły do 

drenażu, cykloergometry, na potrzeby Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. 

Bogusława Frańczuka”. 

Znak postępowania A.I.271.1.8.2022. 

 

I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu wraz 

z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajdują się poniżej. 

 

ZESTAW 1 

 

Pytanie 

Zwracam się za pytaniem odnośnie pakiety nr 13 (bieżnia)  oraz pakietu 18 (cykloergometry)  czy wymagają 

Państwo aby urządzenia posiadały certyfikaty klasy S do użytku komercyjnego ?  

Odpowiedź 

Tak, zamawiający wymaga aby urządzenia posiadały certyfikaty klasy S do użytku komercyjnego (zgodnie 

z EN957). 

 

ZESTAW 2 

 

Pytanie 

PYTANIE 1 DO PAKIETU 8 - Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie : 

W pozycji 4 -zakresu przepływu 2-25 l/min dla dzieci ,oraz 10-80l/min dla dorosłych; 

W pozycji 9 – wagi aparatu do 3,5 kg; 

W pozycji 12 - wymiarów aparatu 343 mm x165 mm x 195mm; 

W pozycji 14 - Kaniul donosowych do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), kaniula 

wyposażona w miękkie wąsy tlenowe, których konstrukcja zapewnia swobodny przepływ gazów 

medycznych. Wygodne i dobrze tolerowane silikonowe wąsy tlenowe sprawiają, że pacjent jest bardziej 

podatny na terapię. Miękkie i anatomicznie ukształtowane wąsy tlenowe dopasowują się do każdego pacjenta 

zapewniając maksymalną wygodę. Kaniula wyposażona w uniwersalną obrotową złączkę. Oznaczenie kaniul 

kolorami - szybka i łatwa identyfikacja rozmiaru. Kaniule posiadające rurki gładkościenne co zmniejsza 

ryzyka zagięcia rurki. Przepływ gazu w kaniulach jest praktycznie bezgłośny, co minimalizuje uciążliwość 

dla pacjenta. Kaniule wyposażone w dzielony (podwójny) pasek mocujący wokół głowy. Do kaniuli 

dołączony klips stabilizujący, zmniejszający ryzyko repozycji kaniuli. 

Wysokoprzepływowa kaniula nosowa została opracowana dla szerokiego zakresu stężeń tlenu przy różnych 

prędkościach przepływu w optymalnych warunkach. Rozmiar S,M,L Uniwersalna kaniula kompatybilna 

z układami oddechowymi aparatów do terapii HFNC dostępnych na rynku: (urządzenia zasilane tlenem 
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poprzez mikser gazu, urządzenia zasilane tlenem poprzez przepływomierz) Rozstaw widełek 8 mm - rozmiar 

S, Rozstaw widełek 9,3 mm - rozmiar M; Rozstaw widełek 12,6 mm- rozmiar L; 

W pozycji 15- Układów do oddychania ogrzewanym powietrzem do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal 

cannula), , służący do dostarczania nawilżonych i podgrzanych gazów oddechowych. Dren posiada 

wbudowaną w ściankach podwójną spiralę grzejną. Układ z wbudowanym czujnikami temperatury i 

czujnikiem przepływu. Gładka powierzchnia wewnętrzna rury. Układ przeznaczony do użycia przy 

przepływach gazów medycznych od 2 do 60 l/min, w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne 

przyłącza pacjenta: kaniula donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną., miękka silikonowa 

końcówka eliminuje konieczność zastosowania adapterów.  

Długość układu 180 cm, układ zawierający w komplecie komorę nawilżacza. Komora z automatycznym 

poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (podstawowy i dodatkowy) zabezpieczającego 

przed przelaniem wody. Zestaw: układ oddechowy i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 

14 dni. Zestaw kompatybilny z nawilżaczem serii Airvo2. Na opakowaniu czytelna data produkcji, oraz 

czytelna data przydatności do użycia ( min 24 m-ce ). Na etykiecie czytelna waga zestawu (0,3 kg.).  

Proponowany aparat posiada dodatkowe zalety w postaci : 

  -Wbudowana bateria utrzymującą zasilanie (FUNKCJA TRANSPORTOWA) minimum 30 minut, bez 

zewnętrznego zasilania ; 

-  Wbudowany  moduł SpO2 , czujnik pomiaru saturacji; 

- Zapis terapii 160 h. (temperatura , przepływ FiO2, SpO2); 

- Zaoferowany sprzęt posiada kompatybilny  osprzęt jednorazowy (komora, układ oddechowy, oraz kaniula 

,łącznik tracheostomijny) z aparatami m.in. AIRVO2  . 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający nie wymaga - wbudowanego modułu SpO2, 

czujnika pomiaru saturacji. 

 

ZESTAW 3 

 

Pytanie 

Dotyczy: część nr 2, opis przedmiotu zamówienia - wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych – 

3 sztuki, opis parametru. 

  

1. Ad. 1 - Czy Zamawiający dopuści 810 mm całkowitej szerokości wózka przy spełnieniu wymaganego 

parametru jego długości?  

Odpowiedź 

Zgodnie z OPZ. 

 

2. Ad. 2 - Czy Zamawiający dopuści 700 mm całkowitej szerokości leża przy spełnieniu wymaganego 

parametru jego długości?  

Odpowiedź 

Zgodnie z OPZ. 

 

3. Ad. 5 - Czy Zamawiający dopuści system blokady centralnej w postaci przy każdym z czterech kół, a 

piąte koło służące zwiększeniu zwrotności oferowanego wózka?  

Odpowiedź 

Zgodnie z OPZ. 

 

4. Ad. 9 - Czy Zamawiający dopuści możliwość współpracy z ramieniem C na przestrzeni pomiędzy 

kolumnami wózka? 

Odpowiedź 

Zgodnie z OPZ. 

 

5. Ad. 11 - Czy Zamawiający dopuści uchwyty od strony głowy składane na platformę wózka, a od 

strony nóg łatwo demontowane bez użycia narzędzi?   

Odpowiedź 

Zgodnie z OPZ. 

 

ZESTAW 4 
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Pytanie 

Wózek do transportu pacjentów – 3 szt. 

1. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach całkowitych 2100x840mm?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z OPZ. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści wózek o hydraulicznej regulacji wysokości w zakresie 620-940mm?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z OPZ. 

 

3. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wyciągany statyw kroplówki (haczyki bez 

możliwości ich chowania)? Statyw można swobodnie wyciągnąć i umieścić go w dowolnym narożniku 

wózka. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z OPZ. 

 

4. Czy Zamawiający dopuści wózek w którym szczyty są szybkowyjmowalne z mechanizmem 

zabezpieczającym przed przypadkowym wyjęciem?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z OPZ. 

 

5. Czy Zamawiający dopuści wózek w którym szczyty nie posiadają tworzywowych nakładek?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z OPZ. 

 

ZESTAW 5 

 

Pytanie 

PYTANIE NR 1 
PAKIET 8 „WARUNKI SERWISU” PKT 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, które zgodnie z wymogami producenta, nie 

wymaga przeglądów okresowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

  

Pytanie 

PYTANIE NR 2 
PAKIET 8 „OPIS PARAMETRU” POZ. 14-15 

W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów 

prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach bezmożliwości ich 

podzielenia zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zmianę jednostki 

miary na opakowania i wycenę pozycji pakietu na odpowiednią ilość opakowań, tj. 

1. KANIULE DONOSOWE ROZM. M; 1 opakowanie = 20szt. 

2. UKŁAD DO ODDYCHANIA OGRZANYM I NAWILŻONYM POWIETRZEM; 1 OPAKOWANIE = 

10SZT. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę, jeśli termin ważności poszczególnych elementów jest wystarczająco długi np. 3 

lata. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 

PYTANIE NR 3 
PAKIET 8 „OPIS PARAMETRU” POZ. 14-15 
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Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia kompatybilności oferowanego asortymentu jednorazowego z poz. 

14-15 do oferowanych urządzeń, wydanego przez producenta urządzeń? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga kompatybilności oferowanego asortymentu jednorazowego z poz. 14-15 do 

oferowanych urządzeń, ale nie wymaga potwierdzenia wydanego przez producenta urządzeń. 

 

Pytanie 

PYTANIE NR 4 
PAKIET 8 „OPIS PARAMETRU”  

Czy zamawiający, w celu usprawnienia korzystania oraz zapewnienia bezpieczeństwa terapii wymaga, aby 

komunikaty były wyświetlane w języku polskim na wyświetlaczu urządzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający (na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp) dokonuje modyfikację załącznika do wzoru umowy 

(opis parametrów i warunków wymaganych) – w zakresie części 8 zamówienia - dopisując wymóg 

wyświetlania komunikatów w języku polskim.  

Dokument stanowi załącznik do odpowiedzi. 

Wykonawca składając ofertę na część 8 zamówienia - ma obowiązek złożyć wraz z ofertą załącznik 

z niniejszą modyfikacją. 
  

Pytanie 

PYTANIE NR 5 
PAKIET 8 „OPIS PARAMETRU” 

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia ze zwalidowanym na poziomie wysokim systemem do 

dezynfekcji termicznej, akredytowanym przez niezależne laboratorium, zgodnie z ISO-17025, zawierający 

wielorazową rurę do dezynfekcji? 

Odpowiedź: 

Nie wymaga. 

 

ZESTAW 6 

 

Pytanie 

PYTANIE NR 6 
PAKIET 8 „OPIS PARAMETRU” POZ. 15 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego o długości 180cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych). 
 

PYTANIE NR 7 
PAKIET 8 „OPIS PARAMETRU” 

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie spełniało wymogi bezpieczeństwa i wydajności 

działania zgodnie z ISO80601-2-74:2017? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga. 

 

ZESTAW 7 

 

2_kardiomonitor przenośny 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kardiomonitor 

Ilość: 1 sztuka 

 

Pytanie 

Punkt 1 
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Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta o masie 

nie większej niż 4,1  kg?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis parametrów i 

warunków wymaganych). 
 

Pytanie 

Punkt 5 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z 

zapisem trendów minimum 168 godzin z minimalną rozdzielczością 1 min oraz zapisem minimum 96 godzin 

krzywych dynamicznych?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis parametrów i 

warunków wymaganych). 
 

Pytanie 

Punkt 6 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z 

zapamiętywaniem zdarzeń alarmowych – minimum 250 zdarzeń z zestawem odcinków krzywych i wartości 

parametrów?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis parametrów i 

warunków wymaganych). 
 

Pytanie 

Punkt 8 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z 

możliwością ręcznego  przyjmowania pacjenta?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 8 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z 

możliwością ręcznego i automatycznego przyjmowania pacjenta z funkcją tzw. szybkiego przyjęcia pacjenta?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 9 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z 

możliwością ręcznego wypisania pacjenta? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w praktyce 

klinicznej.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 11  6. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta 

wyposażony w możliwość wyboru czułości zapisu EKG co najmniej: 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 

2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto?  
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 11 7. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta 

wyposażony w możliwość analizy odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach wyrażanej w 

powszechnie stosowanej w praktyce klinicznej jednostce pomiarowej mV?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 11  8. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta 

wyposażony w funkcję prezentacji zmian  odchylenia ST w postaci wartości liczbowych oraz możliwość 

ustawiania referencyjnej wartości punktu ST? Wymóg podany przez Zamawiającego pozwala na złożenie 

oferty wyłącznie tylko przez dwóch producentów-firmy Philips i Mindray co skutecznie ogranicza 

konkurencję.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 11 9. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta 

niewyposażony w monitorowanie odcinka QT?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 12  3.  

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z 

prędkością kreślenia krzywej respiracji co najmniej:  6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s?  Są to 

prędkości kreślenia stosowane w praktyce klinicznej. Wymóg 3mm/s jest charakterystyczny tylko dla 

jednego producenta – firmy Mindray.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 13  2. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z 

zakresem pomiaru pulsu z SpO2: co najmniej 25-254 ud/min?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 14  3. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z 

zakresem pomiaru pulsu z NIBP: co najmniej 40-240 ud/min?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 14  2. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z 

zakresem pomiaru NIBP: co najmniej 10-270 mmHg?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  
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Pytanie 

Punkt 18 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z obsługą 

poprzez ekran dotykowy?  Takie rozwiązanie umożliwia spełnienie wysokich standardów dotyczących 

sterylnego użytkowania sprzętu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 19 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta 

wyposażony w nowoczesny i intuicyjnie zrozumiały interfejs użytkownika niewymagający funkcji 

wyświetlania informacji pomocy w menu użytkownika? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 20  5. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta 

wyposażony w funkcję wyboru głośności  wzorca dźwiękowej sygnalizacji z minimum 2 wzorców do 

wyboru?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 23 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta 

wyposażony w standardową funkcję analizy zmian wartości HR z minimum 24 godzin?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 24 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta 

wyposażony w możliwość przeglądu i analizy wartości pomiarów NIBP  w dedykowanym menu przeglądu 

pomiarów ciśnienia o pojemności  minimum 2400 ostatnich pomiarów?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 27  3. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta 

wyposażony w możliwość podglądu danych z innych monitorów podłączonych do centralnej stacji 

monitorującej?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 27  6. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta 

wyposażony w możliwość eksportu danych do serwera szpitalnego lub dowolnego komputera osobistego 

niepełniącego jednocześnie funkcji centrali przy wykorzystaniu powszechnego standardowego medycznego  

protokołu komunikacji HL7?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  
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Pytanie 

Punkt 27  7. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta 

przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania 

wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: 

- rzut minutowy: CO, IKG;  

- BIS;  

- NMT;  

- EEG; 

- rSO2 (regionalna saturacja tkankowa); 

- CO2, moduł gazów anestetycznych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 28 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta 

niewyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza (USB i RJ45) w przypadku ich nieużywania? Konstrukcja 

kardiomonitora nie wymaga takiego zabezpieczenia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 13   2. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z 

zakresem pomiaru pulsu z SpO2: co najmniej 25-300 ud/min?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 18 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta z obsługą 

przy pomocy pokrętła oraz przycisków funkcyjnych?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 24 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta 

niewyposażony w funkcję analizy NIBP z ostatnich 24 godzin?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 11  10. 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta 

wyposażony w analizę zaburzeń rytmu - co najmniej 19 zaburzeń?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

Pytanie 

Punkt 23 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor renomowanego producenta 

wyposażony w  funkcję analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin dostępną w centralnej stacji 

monitorującej?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza.  
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ZESTAW 8 

 

Pytanie 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 11 poz. 4 i czy dopuści: 

System suchych chusteczek przeznaczonych do nasączania środkami dezynfekcyjnymi, składający się z 

wiaderka z przykryciem umożliwiającym dozowanie pojedynczych chust oraz wymianę rolek chust 

dopasowanych do pojemnika. Chusty niskopyłowe o rozmiarze 30x34cm i gramaturze 70g/m2. Rolki 100 

chust pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe . W cenie produktu zapewnimy max. 10 wiader 

dozujacych. 

lub 

System suchych chusteczek przeznaczonych do nasączania środkami dezynfekcyjnymi, składający się z 

wiaderka z przykryciem umożliwiającym dozowanie pojedynczych chust oraz wymianę rolek chust 

dopasowanych do pojemnika. Chusty niskopyłowe o rozmiarze 18x25cm i gramaturze 70g/m2. Rolki 300 

chust pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe . W cenie produktu zapewnimy max. 10 wiader 

dozujacych lub ilość podaną w odpowiedzi na to pytanie. 

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. I OKREŚLENIE 

CZY ZAMAWIAJĄCY POTRZEBUJE CHUST W WIADERKU I DODATKOWE WIADERKA W CENIE 

PRODUKTU, CZY MOŻE SAME WKŁADY DO WIADERKA I PUSTE WIADERKA W CENIE 

WKŁADÓW? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza rolki chust po 100 szt. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych). 
Zamawiający nie może dokonać zmiany poprzez wydzielenie zadania do osobnej części zamówienia. 

Niedopuszczalne jest dodawanie części do opublikowanego ogłoszenia w portalu BZP (e-zamowienia). 

Zamawiając w innych postępowaniach zwracał się do publikatora o wydzielenie części/dodanie części 

i uzyskał odmowę. 

 

Pytanie 

Pytanie 2 

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 9 dopisać na końcu ustęp 6 o treści:  

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy 

Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie 

do ich opłacenia."   

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie 

naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej 

towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez 

Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to 

Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). 

lub 

o dopisanie na końcu paragrafu 9 ustęp 6 o treści: 

Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie 

miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez 

Zamawiającego otrzymany. 

lub 

o dopisanie na końcu paragrafu 9 ustęp 6 o treści: 

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, 

Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo 

naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

płatności. 

Odpowiedź:  

Zamawiający (na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp) dokonuje modyfikacji zapisów wzoru umowy 

poprzez dopisanie w § 9 ust. 6 i 7 o następującej treści: 
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„6. Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie 

będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu przekroczenia terminu  zapłaty za 

towar już przez Zamawiającego otrzymany. 

7.  Łączna wysokość kar umownych naliczonych na rzecz Wykonawcy nie może przekraczać 40% 

wynagrodzenia.” 

 

ZESTAW 9 

 

Pytanie 

Pytanie 1 dotyczy Części 8 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do terapii HFNC (HFNO) firmy Masimo TNI softFlow 50 o 

następujących parametrach technicznych: 

Ad 3 Parametrów technicznych: Zakres nawilżenia 30-37°C, zmiana co 1°C. 

Ad 4 Parametrów technicznych: Zakres ustawień przepływu 10-60L 

Ad 9 Parametrów technicznych: Waga 5,6 kg 

Ad 12 Parametrów technicznych: Wymiary urządzenia do : 32 cm x 32 cm x 21 cm 

Ad 14 Parametrów technicznych: Aplikator kliniczny ze zintegrowaną kaniula do terapii tlenowej HFNC 

(high flow nasal cannula). Kaniula wyposażona w końcówki nosowe wykonane z miękkiego silikonu z 

poduszkami podtrzymującymi. Bez lateksu i ftalanów. Jednopacjentowy. Występuje w czterech rozmiarach, 

oznaczonych kolorami: S, Standard, Standard+, Large zapewniające zróżnicowany przepływ w zależności od 

wielkości. W zestawie aplikator zapewniający przepływ do 60L/min (przeznaczone do stosowania przez 15 

dni.) – 2szt.  

Ad 15 Parametrów technicznych: 

Zestaw nawilżający dedykowany dla 1 pacjenta  - złożony z :  filtr przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy - na 

24 h stosowania u 1 pacjenta, komora nawilżacza automatycznie napełniająca się - na 7 dni stosowania u 1 

pacjenta, łącznik/adapter oddechowy - na 7 dni stosowania u 1 pacjenta (każdy z elementów zestawu można 

dokupić osobno dodatkowo) – 2 komplety. 

 

 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 2 dotyczy Części 8 

Czy w celu uniknięcia ryzyka zakażeń wewnątrz szpitalnymi zamawiający  wymaga aby urządzenie do 

wspomagania oddychania typu HFNC było wyposażone w filtr przeciw bakteryjno-wirusowy chroniący 

kolejnych pacjentów przed zakażeniami? Takie rozwiązanie jest szczególnie istotne w dobie zakażenia 

Covid-19 i innych, którego transmisja następuje droga kropelkową. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych). 

 

Pytanie 3 dotyczy części 8 

Czy Zamawiający oczekuje urządzenia, które będzie mogło być stosowane u pacjentów z hiperkapnią i 

hipoksemią co potwierdzają niezależne badania kliniczne? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z OPZ. 

 

Pytanie 4 dotyczy części 8 
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Czy Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie było wyposażone w mobilny stojak wyposażony 

w wieszaki do pojemników z płynami infuzyjnymi, koszyk oraz podstawę jezdną z 5 kółkami, który ułatwi 

stosowanie urządzenia u pacjentów. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga aby oferowane urządzenie było wyposażone w mobilny stojak 

 

Pytanie 5 dotyczy części 8 

Prosimy o dopuszczenie urządzenia fabrycznie nowego z rokiem produkcji 2020. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

Dotyczy wzoru umowy 

Pytanie 1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kary umowne wynikające z zapisów §9 ust.1 liczone były od wartości 

zamówienia, którego dotyczą? 

Odpowiedź:  

Zamawiający (na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp) dokonuje modyfikacji zapisów wzoru umowy 

poprzez modyfikację § 9 ust 1 od lit. a) do e), które otrzymują brzmienie: 

„a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Towaru – w wysokości 0,5 % wartości brutto 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 w części, której dotyczy zamówienie, za każdy dzień 

zwłoki od dnia wyznaczonego jako dzień dostawy do dnia dostawy, 

b) z tytułu niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, w części której dotyczy zamówienie, 

c) z tytułu niedotrzymania terminu naprawy lub wymiany sprzętu medycznego/urządzeń 

(podzespołu, części), ustalonych na podstawie Oświadczenia Gwarancyjnego – w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, w części której dotyczy zamówienie, za 

każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu naprawy lub wymiany, wynikającego z tego oświadczenia 

do dnia naprawy lub wymiany (dotyczy sprzętu medycznego/urządzeń), 

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 zwłoki (dotyczy sprzętu medycznego/urządzeń), 

e) z tytułu zwłoki w dostarczeniu sprzętu zastępczego – w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, w części której dotyczy zamówienie, za każdy dzień zwłoki w 

dostarczeniu zastępczego urządzenia (dotyczy sprzętu medycznego/urządzeń),” 

 

Ponadto Zamawiający (na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp) modyfikuje wzór umowy poprzez 

wykreślenie w § 5 ustępu 2. 

 

ZESTAW 10 

 

Pytanie 

Dotyczy Umowy: 

Prosimy o obniżenie kar w przypadku niedotrzymania terminu, do 0,5 % wartości umowy brutto  

za każdy dzień zwłoki. 

Odpowiedź:  

Zamawiający (na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp) dokonuje modyfikacji zapisów wzoru umowy 

poprzez modyfikację treści § 9 ust. 1 lit. a), który przyjmuje brzmienie: 

„a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Towaru – 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”. 

 

Dotyczy zad.3 

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odczepianymi poprzecznymi lamelami 

tworzywowymi z polipropylenu z systemem zatrzaskiwania? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 
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W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis parametrów i 

warunków wymaganych). 
 

ZESTAW 11 

 

Pytanie 

1. dotyczy część 1, 6, 7, 10, 11, 12, 17 Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i 

szkolenia, a dopuści wysyłkę firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla 

wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu 

pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty. 

Odpowiedź:  

Zamawiający (na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp) modyfikuje załącznik do umowy (opis 

parametrów i warunków wymaganych) – w zakresie część 1, 6 zamówienia - poprzez wykreślenie 

zapisów dot. warunków serwisu. 

Dokument stanowi załącznik do odpowiedzi. 

Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą załącznik po wprowadzonych zmianach. Jednak w przypadku 

złożenia załącznika w wersji pierwotnej – Zamawiający nie odrzuci oferty, a uzna że Wykonawca wycenił 

ofertę z uwzględnieniem tej odpowiedzi. 

 

Pytanie 
2. dotyczy część 1, 6, 7, 10, 11, 12, 17 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania okresowych 

przeglądów gwarancyjnych, jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowane produkty, nie są aparaturą 

medyczną i nie wymagają przeglądów? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza odstąpienie – w zakresie części 1, 6, 10, 11, 12 zamówienia – od wykonywania 

okresowych przeglądów gwarancyjnych, tylko jeśli zgodnie z oświadczeniem producenta oferowane 

produkty, nie są aparaturą medyczną i nie wymagają takich przeglądów. Kopię takiego oświadczenia 

Wykonawca przedstawi w dniu zawarcia umowy. 

 

ZESTAW 12 

 

Pytania 

Część 4 – Łóżko szpitalne z materacem 4 sztuki. 

Pytanie nr 1 Pkt.6 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacja wysokości w 

zakresie 380-790 mm. 

Pytanie nr 2 Pkt.9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z leżem z paneli polipropylenowych (PP) 

wykonanych w całości, które można łatwo wyjąć i zdezynfekować, z systemem zatrzaskowym. 

Pytanie nr 3 Pkt.10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z ruchem oparcia pleców w postaci 

autoregresji, które cofa się o 13 cm, zmniejszając ucisk w obszarze miednicy pacjenta. 

Pytanie nr 4 Pkt.11 - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie zapisu w tym punkcie. Z naszej wiedzy wynika, 

że nie istnieje pojęcie zaawansowanej autoregresji. Podczas regulacji, oparcie segmentu pleców oraz 

pozostałe segmenty rozsuwają się, tworząc przestrzeń dla pacjenta, aby nie dochodziło do ściskania pacjenta 

i pzresuwania względem leża, co pozwala uniknąć ciągłego podciągania zsuwającego się pacjenta na łóżku, 

zmniejszenia nacisku na okolice miednicy, by poprawić oddychanie i zwiększyć wygodę pacjentowi. 

Pytanie nr 5 Pkt.15 i 23 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z barierkami metalowymi, 

lakierowanymi proszkowo, epoksydowanymi, zapewniającymi absolutne bezpieczeństwo, z których każda 

wykonana jest z 3 stalowych rurek, wyposażonych w zabezpieczone połączenia w celu ochrony pacjenta i 

zapewnieniu łatwym, intuicyjnym ruchom. Wykonane zgodnie ze standardami technicznymi CEI EN 60601-

2-52. 

Pytanie nr 6 Pkt.19 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z przyciskiem bezpieczeństwa 

graficznym w postaci kłódki + naciśnięcie wybranej funkcji w celu zablokowania, co też dezaktywuje 

automatycznie inne funkcje, poza funkcjami ratującymi życie. 

Pytanie nr 7 Pkt.22 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka bez wyraźnego wyłączenia regulacji 

łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia. 

Odpowiedź do wszystkich pytań powyżej:  

Zgodnie z OPZ. 
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Pytanie nr 8 Pkt.24 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szafki przyłóżkowej z regulacja wysokości 

blatu bocznego w zakresie 900-1100 mm. Koła podwójne o średnicy 50 mm z hamulcami indywidualnymi 

przy każdym kole. 

Zdjęcie poglądowe. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis parametrów i 

warunków wymaganych).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Pytanie 

Część 5 – Wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych – 3 sztuki. 

Pytanie nr 9 Pkt.1 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach zewnętrznych 2100x830 

mm. 

Pytanie nr 10 Pkt.2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach leża 2000x650 mm. 

Pytanie nr 11 Pkt.5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z czterema skrętnymi kołami, z których 

jedno jest kierunkowe, z systemem hamulcowym uruchamianym przez dźwignie w czterech rogach podstawy 

ramy: jednoczesna blokada/ zwolnienie blokady 4 kół?: 3 koła skrętne i 1 koło kierunkowe. 

Pytanie nr 11 Pkt.10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z miejscem w obudowie podwozia w 

formie 2 przegródek, do przechowywania wysięgnika na płyny infuzyjne gdy nie jest on używany. 

Pytanie nr 12 Pkt.11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka ze szczytami stałymi. 

 
Zdjęcie poglądowe. 

Odpowiedź do wszystkich pytań powyżej:  

Zgodnie z OPZ. 

 

ZESTAW 13 

 

Pytania 

Pyt. 1 Część nr 6  

Mając na uwadze, że dozowniki nie są sprzętem medycznym i artykułem pierwszej potrzeby, a istnieje 

możliwość ich zastąpienia/przeniesienia prosimy Zamawiającego o zmianę warunków serwisu na: 

Możliwość zgłoszeń od godz. 7:00 do 15:00 w dni robocze.  

Odpowiedź:  

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami wyżej (modyfikacja). 

Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą załącznik po wprowadzonych zmianach. Jednak w przypadku 

złożenia załącznika w wersji pierwotnej – Zamawiający nie odrzuci oferty, a uzna że Wykonawca wycenił 

ofertę z uwzględnieniem tej odpowiedzi. 

 

Pytanie 

Pyt. 2 Część nr 11 poz. 2  

Prosimy o dopuszczenie chusteczek o wymiarze 20 x 20 cm i spektrum działania B, F, V do 1 min Tbc do 

15min. spełniające pozostałe wymagania swz. Proponowane chusteczki były stosowane przez 

Zamawiającego.  

Odpowiedz:  

Zamawiający dopuszcza. 
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W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis parametrów i 

warunków wymaganych). 
 

Pytanie 

Pyt. 3 Część nr 11 poz. 3  

Prosimy o dopuszczenie chusteczek o spektrum działania B,Tbc, F, V do 1 min spełniające pozostałe 

wymagania swz. Proponowane chusteczki były stosowane przez Zamawiającego. 

Odpowiedz:  

Zamawiający dopuszcza. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis parametrów i 

warunków wymaganych). 
 

Pytanie 

Pyt. 4 dot. umowy § 9 ust.1 lit. a) projektu umowy  

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie poziomu kary umownej określonej w § 9 ust.1 lit. a) projektu umowy na:  

- z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Towaru – w wysokości 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 

Odpowiedź:  

Zamawiający (na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp) dokonuje zmiany zapisów wzoru umowy poprzez 

modyfikację treści § 9 ust. 1 lit. a), który przyjmuje brzmienie: 

„a) z tytułu niedotrzymania terminu dostawy Towaru – 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”. 

 

ZESTAW 14 

 

Pytanie 

Część 10 – Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maszyny wyposażonej w baterie Li-on 48V, wyposażona 

w dwie szczotki oraz ssawę umieszczoną w przedniej części maszyny, która zapewnia doskonałe czyszczenie 

i osuszanie mytej powierzchni bez pozostawiania wody i smug, szerokość ssawy 490mm, szerokość 

czyszczenia 406mm, wydajność 1624 m2/h, nacisk szczotki 30kg, wymiary 800x490x1100 mm, dwa 

zbiorniki 20 I 22L, poziom hałasu 64,6 dB(A), czas pracy do 2h, wbudowany system redukujący zużycie 

wody, waga maszyny 59kg. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

ZESTAW 15 

 

Pytanie 

Dotyczy Pakiet 11 Środki do dezynfekcji poz. 7 

1. Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby zaoferowane środki dezynfekcyjne 

posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ważne min. do 2024r. oraz potwierdzające 

pełne spektrum bójcze (skuteczność wobec baterii, grzybów, wirusów, spor)? 

Odpowiedź:  

Zamawiający (na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp) dokonuje zmiany zapisów wzoru umowy w § 2 ust. 2 

poprzez dopisanie zdania drugiego dotyczącego środków do dezynfekcji, o następującej treści: 

„2. W przypadku środków do dezynfekcji Wykonawca oświadcza również, że zaoferowane środki posiadają 

pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz potwierdzenie skuteczności biobójczej.” 

 

Pytanie 

2. Czy Zamawiający dla potwierdzenia  aktywność wobec: B, V, F, S  zgodnie z obowiązującą normą 

PN EN 17-272 dotyczącą dezynfekcji drogą powietrzną, wymaga przedstawienia badań zaoferowanego 

środka z urządzeniem Nocospray posiadanym przez Zamawiającego?  
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Wskazana norma nakazuje traktować urządzenie i stosowane środki jako zestaw. Zastosowanie 

przypadkowego urządzenia z przypadkowym preparatem bez przedstawienia badań nie  potwierdza 

spełnienia normy i nie daje gwarancji prawidłowo przeprowadzonego procesu dezynfekcji. 

Bez wykazania zgodności z normą  na zestaw nie jest także możliwe określenie dawki preparatu dla 

osiągnięcie wymaganego spektrum działania, ponieważ technika dezynfekcji i wielkość generowanej kropli 

jest różna w zależności od zastosowanego urządzenia co ma ogromny wpływ na skuteczność dezynfekcji. 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 

3. Czy Zmawiający wymaga aby zaoferowany środek posiadał badania potwierdzające skuteczność 

wobec: B, V, F, S  zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z  urządzeniem Nocospray w dawce max. 3ml/m3? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 

4. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane środki dezynfekcyjne były dopuszczone do stosowania 

w obszarze klinicznym (tj. obszar medyczny w zakresie – blok operacyjny, OIOM, Neonatologia, 

Hematologia itp.) i było to potwierdzone w rejestracji biobójczej? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 

5. Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego 

dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga. 

 

Pytanie 

6. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania środka opartego na 12% nadtlenku wodoru oraz ≤ 0,005% 

srebra? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z SWZ. 

 

Pytanie 

7. Czy Zamawiający wydzieli poz. 7 do osobnego pakietu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie może dokonać zmiany poprzez wydzielenie zadania do osobnej części zamówienia. 

Niedopuszczalne jest dodawanie części do opublikowanego ogłoszenia w portalu BZP (e-zamowienia). 

Zamawiając w innych postępowaniach zwracał się do publikatora o wydzielenie części/dodanie części 

i uzyskał odmowę. 

 

ZESTAW 16 

 

Pytania 

1. dotyczy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wózek do transportu pacjentów 

1.       Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjentów o długości całkowitej 2130 

mm i szerokości całkowitej 830 mm niezależnie od położenia barierek? 

2.       Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek do transportu pacjentów wyposażony w szczyty w 

postaci składanych uchwytów do prowadzenia spełniających pozostałe wymogi? 

 
Odpowiedź:  

Zgodnie z OPZ. 
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ZESTAW 17 

 

Pytanie 

Pytanie 1.  Aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii – część nr 8 

Czy Zamawiający wymaga urządzenia do terapii wysokimi przepływami o następujących parametrach? 

Aparat do terapii HFNC (High-Flow Nasal Cannula) - generator wysokich przepływów ze 

zintegrowanym nawilżaczem, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom 

samoczynnie oddychającym, poprzez łączniki: donosowe i tracheostomijne, maskę. Urządzenie z 

wbudowanym mikserem gazów, pozwalającym na precyzyjne ustawienie FiO2 w zakresie 21-99 % 

bez potrzeby dołączania zewnętrznego przepływomierza tlenowego. Fabrycznie nowe urządzenie 

Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z 3 parametrami: temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu. 

Wszystkie te 3 parametry sterowane z pozycji urządzenia 

3 zakresy ustawienia temperatury: 31, 34, 37 stop. C 

Czas wstępnego nagrzewania: 10 minut do temp. 31°C, 30 minut do temp. 37°C 

2 zakresy ustawień przepływów: 2-25 l/min  oraz  10-80 l/min 

Stężenie tlenu w zakresie  od 21 % do 99 %. ( możliwość ustawienia alarmów dolnej i górnej 

granicy stężenia tlenu) 

Zintegrowane mieszanie tlenu 

Wbudowany sensor tlenu 

Tryb osuszania aparatu i układu w przypadku przerwania terapii (99 min. cyrkulacji gorącego 

powietrza zapobiegający gromadzenia się wilgotności w wyłączonym urządzeniu)  

Przycisk wyciszania alarmu 

Waga: 2,5 kg. (3,5 kg z akcesoriami)   

Wymiary urządzenia : 358 mm x 197 mm x 165  

Zasilanie: 220 V AC ± 22 V,   50±1 Hz 

Wbudowany kompresor - nie wymaga podłączenia do sprężonego powietrza. 

Statyw medyczny do aparatu wyposażony w półkę, oraz podstawę jezdną z 5 kółkami 

cichobieżnymi - w tym 2 kółka z hamulcami 

Półka o wymiarach 38 cm x 30 cm 

Regulowana wysokość statywu w zakresie 157,5 cm do 192,5 cm 

Statyw wyposażony w 4 uchwyty do zawieszenia kroplówek 

Koszyk na akcesoria jednorazowe o wymiarach 27 cm x 16,5 cm (głębokość 16 cm) 

Sterylizacja za pomocą generatora ozonu ( w zestawie) 

Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem z samonapełniającą się komorą. Układ 

oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula ) o długości 185 cm. Odcinek 

wdechowy podgrzewany wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego 

eliminujący skropliny w układzie w drenie z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz 

zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 80 L/min. 

Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do 

kaniul nosowych i interfejsu do tracheostomii. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 

– 80 L/min. W zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawiera adapter z 

komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający 

przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w osłonę anty 

oparzeniową, oraz specjalny uchwyt do demontażu z urządzenia. Komora wyposażona w 

nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody. Układ oddechowy wraz z adapterem i 

komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Na opakowaniu czytelna data 

produkcji. 

Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flownasalcannula), przystosowana do 

współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi Kaniula wyposażona jest w regulowany 

pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta.  

 rozmiar S (przepływ gazów 10-50 L/min)  

 rozmiar M (przepływ gazów 10-80 L/min)  

 rozmiar L (przepływ gazów 10-80 L/min)  

 

Produkt zalecany do użytku przez 14 dni  

Okres przydatności: 3 lata od momentu produkcji  
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Pozytywna odpowiedź Zamawiającego pozwoli na uzyskanie oferty na aparat do tlenoterapii wysokimi 

przepływami o tożsamych parametrach pierwotnie wymaganych, a nawet  w niektórych punktach lepszych, 

tj. 

-większy zakres przepływów, tj 2-80 l/min,  ma niebagatelny wpływ na jakość i skuteczność terapii, 

pozwalając na uzyskanie większego ciśnienia dynamicznego, zapewniającego skuteczną wymianę gazową; 

- sterowanie FiO2 z pozycji menu urządzenia, jest standardem minimum w urządzeniach medycznych do 

wsparcia oddechowego, wymóg Zamawiającego dotyczące sterowanie FiO2 poprzez przepływomierz, jest 

rozwiązaniem „przestarzałym” nie mającym żadnego uzasadnienia i ewidentnie wskazuje na jednego 

producenta. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 

W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych parametrach – Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać modyfikację (krótka informacja) w załączniku do wzoru umowy (opis parametrów 

i warunków wymaganych). 

 

ZESTAW 18 

 

Pytania 

Czy w wyżej wspomnianym postępowaniu nie ma formularza cenowego? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga złożenia formularza cenowego. Zgodnie z SWZ. 

 

INFORMACJA O MODYFIKACJI  

 

A. 

Zamawiający (na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp) dokonuje modyfikacji załącznika do wzoru 

umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 

 

Dotyczy - część 18/ Cykloergometry – 5 sztuk. 

 

W załączniku do wzoru umowy (opis parametrów i warunków wymaganych) – Zamawiający poprawia liczbę 

sztuk na 5. 

Poprawiony dokument stanowi załącznik do odpowiedzi. 

Wykonawca składając ofertę na część 18 zamówienia - ma obowiązek złożyć wraz z ofertą załącznik 

z niniejszą modyfikacją. 

 

B. 

Zamawiający (na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp) modyfikuje wzór umowy poprzez 

wykreślenie w § 5 ustępu 2. 

 

Zamawiający przypomina jednocześnie, że zgodnie z pkt 4 SWZ:  zapisy SWZ należy czytać wraz z 

ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania 

Wykonawców. 

 

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie 

terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.  

 

Pkt 14.1 oraz 14.5. SWZ przyjmują brzmienie: 

 

„Termin i miejsce składania ofert. 

14.1. Zaszyfrowane oferty należy składać nie później niż do dnia 27 czerwca 2022 r. do godz. 09:00. 

(…) 
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14.5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 11:00. 

(…)” 

 

Pkt 18.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

18.1. Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany do 26 lipca 2022 r. 
 

Data przekazania (publikacji) ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (modyfikacji w zakresie terminu 

składania i otwarcia ofert i związania ofertą) do portalu ezamowienia - 22/06/2022 r.  
 

 

 

Załączniki: 

- poprawione załączniki do wzoru umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). 
 

 

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. prof. Bogusława Frańczuka 


