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         Poznań, 26.09.2016r. 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu 
Ul. B. Krysiewicza 7/8  
61-825 Poznań 
AZP-381-22/16 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ 
Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do zapisów specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w trybie 
przetargu nieograniczonego, na: “Doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną”. 
Treść pytań jest następująca: 

1)  Dotyczy załącznika nr 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy do 
szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający 
wyraża zgodę na doprecyzowanie umowy następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu 
naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym 
wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej 
wynagrodzenia określonego w §………umowy.”  
Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl 
zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz 
usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń 
Odpowiedź: Nie, zgodnie ze wzorem umowy.   

2)  Dotyczy załącznika nr 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości 
brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom 
na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego  i uwzględnienie go w treści oferty. 
Odpowiedź: Nie, zgodnie ze wzorem umowy.   

3)  Dotyczy załącznika nr 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie punktu, iż wartość umowy obejmuje również: 
- licencję na oprogramowanie. 
Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu ogólne warunki licencji na 
oprogramowanie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie widzi takiej potrzeby. Oprogramowanie nie dotyczy wszystkich 
zamawianych sprzętów. W przypadku sprzętów, w których wymagane jest oprogramowanie  ujęte 
zostało ono w  załączniku nr 3 do SIWZ, który stanowi równocześnie załącznik do umowy.   

4)  Dotyczy Załącznik nr 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 
Przedmiotu Umowy?   
Odpowiedź: Nie, zgodnie ze wzorem umowy.  
 

5)  Dotyczy Załącznik nr 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania 
danych osobowych: „Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, 
których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym  wyłącznie z 
wykonywaniem  niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia  usług gwarancyjnych i 
serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych 
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osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do 
danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw aparatury medycznej. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopisuje paragraf dotyczący przetwarzania danych osobowych.   

6)  Dotyczy Załącznik nr 5 par. 5  Prosimy o doprecyzowanie przez jaki okres czasu (np. 6 lat) Zamawiający wymaga zapewnienia 
dostępności materiałów eksploatacyjnych lub części zapasowych do sprzętu (USG). 
Odpowiedź: Okres ten wskazano w SIWZ (załącznik nr 3 do SIWZ) – tj. 10 lat.  

7)  Dotyczy Załącznik nr 5 par. 7 ust. 6 Prosimy o zmianę zapisu i nadanie mu następującego brzmienia: 
„Przedłużenie okresu gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji przedmiotu umowy trwającego 
powyżej 3 dni, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji”. 
Odpowiedź: Nie, zgodnie ze wzorem umowy.   

8)  Dotyczy pkt. X ppkt. 5 SIWZ Zamawiający wymaga wypełnienia i dołączenia do oferty formularza Jednolitego Europejskiego 
Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. 1a do SIWZ. Jednocześnie poza 
wypełnieniem cz. I w/w dokumentu, Zamawiający nie dostosował formularza JEDZ (np. skreślając, 
bądź usuwając niepotrzebne sekcje), a tylko załączył ogólną instrukcję wypełniania JEDZ, stanowiąca 
zał. 1b do SIWZ. Prosimy zatem o wyszczególnienie, które sekcje formularza podlegają wypełnieniu w 
odniesieniu do wymagań SIWZ. 
Odpowiedź: Instrukcja szczegółowo objaśnia w jaki sposób wypełnić JEDZ.  Przy wypełnianiu 
należy zwrócić uwagę na przesłanki wykluczenia z art. 24 ust 1 pkt 13-22 (przesłanki 
obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 (przesłanka fakultatywna) wskazane w SIWZ. Wszystkie 
sekcje dotyczące ww. przesłanek należy wypełnić.  
 
Dotyczy zamówienie częściowe nr 15 - Aparat EKG 
 1) Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 8: Czy Zamawiający zamiast panelu dotykowego dopuści szczelną 

i odporną na dezynfekcję klawiaturę funkcyjną? Zwracamy uwagę że panel dotykowy nie nadaje 
się do dezynfekcji co może być problematyczne podczas utrzymywania reżimu higienicznego w 
szpitalu. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.  
2) Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG umożliwiający zapis z 

prędkością 5/25/50 mm/s ? Są to najczęściej wykorzystywane prędkości zapisu. 
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
3) Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 12: Czy Zamawiający dopuści wydruk zapisów na papierze o 

szerokości 110 mm ? Jest to minimalna różnica w stosunku do wymaganej szerokości, natomiast 
pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
4) Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 17: Czy Zamawiający zamiast panelu dotykowego dopuści szczelną 

i odporną na dezynfekcję klawiaturę funkcyjną? Zwracamy uwagę że panel dotykowy nie nadaje 
się do dezynfekcji co może być problematyczne podczas utrzymywania reżimu higienicznego w 
szpitalu. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.  
5) Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 18: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG 

umożliwiający zapis 300 badań w pamięci wewnętrznej aparatu oraz dodatkowych 200 badań na 
karcie SD ? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.  
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6) Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 22: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez dźwiękowej 
sygnalizacji wykrytych pobudzeń ? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.  
7) Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 28: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez funkcjonalności 

opisanej w punkcie 28 ? 
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
8) Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 29: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością zapisu 

danych na karcie SD jednak bez możliwości zapisu na pamięci USB ? 
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
9) Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 30: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości 

wykonywania badań spirometrycznych ? 
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
10) Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 31: Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwością archiwizacji 

badań na pamięci USB natomiast z możliwością zapisu na karcie SD ? 
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
11) Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 32: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w dwa 

porty USB ? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.  
12) Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 36: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wymiarach 

120x330x280 mm ? 
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
13) Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 37: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze około 3kg ? 
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
14) Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 38: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z próbkowaniem 1000Hz 

na kanał ? 
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
15) Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 40: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z filtrem 20Hz oraz 

40Hz? 
Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.  
16) Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 41: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w funkcję 

ADS, czyli automatycznego ustawiania przepustowości filtra izolinii ? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.  
17) Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 42: Czy Zamawiający dopuści aparat EKG, który nie jest 

kompatybilny z oprogramowaniem CardioTEKA ? Jest to punkt, który umożliwia złożenie oferty 
jednej, konkretnej firmie. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem obecności programu do archiwizacji 
badań, analizy i interpretacji na komputerze. 
         
        Dotyczy zamówienie częściowe nr 17 – Monitor funkcji życiowych – 2 szt. 
 
1. Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 6: Czy Zamawiający dopuści monitor bez systemu prowadzenia 

kabli oraz zintegrowanego pojemnika na odpady? 
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Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Monitor ma służyć jako urządzenie przenośne, w związku z czym 
system prowadzenia kabli ma za zadanie zabezpieczyć akcesoria przed mechanicznymi 
uszkodzeniami.  2. Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 7: Czy Zamawiający dopuści monitor z obudową w jednym kolorze? 
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. W trosce o ograniczenia zakażeń szpitalnych oraz bezpieczeństwo 
pacjentów i personelu Zamawiający wymaga, aby monitor posiadał kolorystyczne oznakowanie 
miejsc szczególnie narażonych na bezpośredni kontakt urządzenia z użytkownikiem.  

 3. Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 8: Czy Zamawiający dopuści monitor z oddzielnymi 
wyświetlaczami dla poszczególnych parametrów, czytelnymi z dużej odległości? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszystkie wymagane parametry 
dostępne były na jednym wyświetlaczu.   
4. Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 11: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wbudowanego 

wentylatora ? Zwracamy uwagę na to, że wentylatory przyczyniają się do roznoszenia bakterii w 
środowisku szpitalnym, w związku z czym, zalecanym rozwiązaniem jest brak wbudowanego 
wentylatora. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie bez wbudowanego wentylatora.  
5. Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 13: Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości rozbudowy 

o skalę wczesnego ostrzegania? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.   
6. Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 14: Czy Zamawiający dopuści monitor z pomiarem SpO2 w 

technologii GE TruSignal oraz ciepłoty ciała na tętnicach skroniowych? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga pomiaru SpO2 w technologii Nellcor lub 
Masimo, ze względu na kompatybilność czujników z urządzeniami znajdującymi się w Szpitalu. 
Zamawiający wymaga też, aby pomiar temperatury ciała dokonywany był za pomocą termometru 
dousznego. Metoda ta pozwala na uzyskanie dokładnych pomiarów temperatury u pacjentów 
wychłodzonych oraz szybkie kontrolowanie zmian temperatury pacjenta. Temperatura uzyskana 
z tętnic skroniowych może znacząco różnić się od rzeczywistej temperatury głębokiej, ze względu 
na schłodzoną powierzchnię ciała pacjenta.  
7. Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 15: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem trybu triage ? Czy 

chodzi o serię pomiarową u kilku pacjentów w krótkim okresie? 
Odpowiedź: Tryb Triage pozwala na szybki pomiar i rejestrację podstawowych parametrów 
życiowych pacjentów bez konieczności użycia alarmów oraz wprowadzania danych osobowych 
pacjentów.   
8. Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 16,17: Czy Zamawiający dopuści monitor bez wymienionej w 

punktach 16 i 17 funkcjonalności? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Wymienione funkcjonalności pozwalają na dokonanie szybkiego 
pomiaru i ograniczenie siły ucisku mankietu na przedramię, co znacząco wpływa na komfort 
wykonywanego badania zwłaszcza u pacjentów narażonych na ryzyko uszkodzenia naczyń 
krwionośnych podczas pomiarów.  
9. Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 30,41 : Czy Zamawiający dopuści monitor bez wyświetlanych na 

ekranie granic alarmowych? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga, aby progi alarmowe widoczne były na 
ekranie podczas monitorowania. 

 10. Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 33: Czy Zamawiający dopuści pomiar ciepłoty ciała na podstawie 
pomiaru z tętnic skroniowych? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Ze względu na możliwość monitorowania pacjentów z hipotermią 
Zamawiający nie dopuszcza pomiaru temperatury z tętnic skroniowych. Z uwagi na wychłodzenie 
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powierzchni ciała pacjenta pomiar ten mógłby pokazywać temperaturę znacznie odbiegającą od 
faktycznej temperatury głębokiej ciała pacjenta.   
11. Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 36: Czy Zamawiający dopuści monitor dokonujący pomiar ciepłoty 

ciała z tętnic skroniowych, w związku z czym nie są potrzebne osłonki usuwane bezdotykowo? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Ze względu na możliwość monitorowania pacjentów z hipotermią 
Zamawiający nie dopuszcza pomiaru temperatury z tętnic skroniowych. Z uwagi na wychłodzenie 
powierzchni ciała pacjenta pomiar ten mógłby pokazywać temperaturę znacznie odbiegającą od 
faktycznej temperatury głębokiej ciała pacjenta.  
12. Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 38: czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji w technologii GE 

TruSignal? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga pomiaru SpO2 w technologii Nellcor lub 
Massimo, ze względu na kompatybilność czujników z urządzeniami znajdującymi się w Szpitalu.  
13. Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 40: Czy Zamawiający dopuści monitor, który nie umożliwia 

wyświetlania krzywych oraz wykresów? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitor, który nie posiada możliwości wyświetlania 
krzywych oraz wykresów, za wyjątkiem wyświetlania krzywej pletyzmograficznej.  
 14. Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 42: Czy Zamawiający dopuści monitor umożliwiający pomiar 

częstości tętna w zakresie 30-240/min? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitor z możliwością pomiaru częstości tętna w zakresie 
30-240 u/min dla technologii Massimo. 
 15. Załącznik nr 3 do SIWZ, pkt. 52: Czy Zamawiający dopuści monitor bez wejścia miniUSB oraz 

gniazda Ethernet? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga, aby Monitor w przyszłości mógł zostać 
rozbudowany o skaner kodów oraz opcję komunikacji sieciowej.  
 
Dotyczy Zamówienie częściowe nr 2 – Pulsoksymetr  
Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy pulsoksymetru stacjonarno-transportowy dla noworodków, 
dzieci i dorosłych z technologią saturacji MasimoSET, dokonujący pomiaru przy niskiej perfuzji i 
pomimo ruchu pacjenta: 
Ad.8 
Zasilanie AC 220 VAC 50 Hz+/-10%, 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.  
Ad. 9 
Żywotność akumulatora 7 godzin 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.  
Ad.13 
Nawigacja i sterowanie za pomocą przycisków z pulpitu urządzenia 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.  
Ad.16 
Zakres częstości pulsu min. 25-240/min 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.  
Ad.17 
Wskaźnik perfuzji: 0,02-20% 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza. 
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Ad.23 
Częstość pulsu dla niskiej perfuzji 25-240/min +/- 5 cyfr  
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.  
Ad. 26 
Kolorowy wyświetlacz LED prezentujący wszystkie  graficzne i numeryczne  informacje pacjenta 
oraz komunikaty ostrzegawcze. 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.  
Ad. 27 
Wyświetlanie krzywej pletyzmografu w postaci baru segmentowego (słupkowego) 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.  
Ad. 30 
Wyświetlanie amplitudy tętna w postacji baru segmentowego (słupkowego) 
Złącze szeregowe 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.  
Ad. 45 
Złącze szeregowe 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.  
Ad. 48 
Funkcja SATSeconts o, której mowa w punkcie wg producenta urządzenia wyspecyfikowanego do 
przetargu nie jest przeznaczona na oddziały neonatologiczne i noworodkowe, dziecięce w związku z 
tym prosimy o wykreślenie ww zapisu ze specyfikacji co pozwoli na przystąpienie do przetargu firm z 
urządzeniami konkurencyjnymi, o wysokiej jakości pomiaru, z mozliwością pracy w trzech 
czułościach czułościach: APOD, Normal, MAX 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.  
Ad. 49 
Funkcja SATSeconts o, której mowa w punkcie wg producenta urządzenia wyspecyfikowanego do 
przetargu nie jest przeznaczona na oddziały neonatologiczne i noworodkowe, dziecięce w związku z 
tym prosimy o wykreślenie ww zapisu ze specyfikacji co pozwoli na przystąpienie do przetargu firm z 
urządzeniami konkurencyjnymi, o wysokiej jakości pomiaru, z mozliwością pracy w trzech 
czułościach czułościach: APOD, Normal, MAX 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza..  
 
Ad. 50 
Wszystkie alarmy dźwiękowe o wysokim priorytecie ze względu na bezpieczeństwo pacjenta 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.  

1)  dot. wzoru umowy oraz zapisów SIWZ 
 Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków 
naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i 
materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku 
wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania 
zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? 
Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty 
na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość 
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razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość 
wymian.  
Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

2)  dot. wzoru umowy, par. 12 ust. 1 
Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie istniejącego zapisu zapisema:  
 „1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto urządzenia, którego 
zwloka dotyczy za każdy dzień zwłoki” 

     b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1% wartości brutto     
urządzenia, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki liczonej od dania wyznaczonego na usunięcie 
wad” 
c)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,1% 
wartości brutto urządzenia, którego zwłoka dotyczy za każdy dzień zwłoki liczonej od dania 
wyznaczonego na usunięcie wad” 
d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie  
Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy,  
e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  
Wykonawcy – w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy.  
Zapłata kar umownych, o których mowa w pkt. a i b nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku realizacji umowy.” 
Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 
 

3)  dotyczy wzoru umowy, par. 9:  
Wnosimy o zmianę par. 9 wzoru umowy na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności 
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, 
wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, 
poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności 
zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako 
nieistniejące.” 
Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 
 

4)   dot. załącznik nr 3 do SIWZ : Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu: 
„ czas reakcji  serwisu gwarancyjnego max. 24 (godziny)” 
zapisem: 
„czas reakcji  serwisu gwarancyjnego maks. 48 (godzin) od zgłoszenia” 

 
Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować  
w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby 
wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia 
efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny 
oferowanego urządzenia. Ponadto należy mieć na uwadze, że przedmiotem umowy są bardzo 
zróżnicowane urządzenia specjalistyczne o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, 
wobec czego ich naprawa i przygotowanie się do niej  w czasie tak krótkim, jak proponowany przez 
Zamawiającego, może okazać się praktycznie niemożliwe 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 
 
5)  dot. załącznika nr  3 oraz wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni jeżeli naprawa nie będzie   

wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność.  
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 Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: dojazd serwisu, diagnoza 
usterki, naprawa lub wymiana części. W przypadku każdej z usterek, termin wymagany przez 
zamawiającego jest niemożliwy do dotrzymania. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, 
lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność 
sprowadzenia ich spoza granic Polski. 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 
6)  dot. załącznika nr 3 oraz wzoru umowy: 

 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w 
przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?  
Obowiązek taki ciążący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie 
dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie 
oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod 
względem finansowym. 
Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 

7) Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości niemiecki pulsoksymetr o zakresie pomiaru 0-99%, 
zakresie częstotliwości pulsu 20-250 min, przesył danych wyłącznie przez interfejs optyczny, 
zapis pamięci dla 100h, pamięć rejestrowana co 6 sekund, bez funkcji opóźnienia czasu reakcji 
alarmu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 8) Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez regulacji czasu opóźnienia alarmu na zmianę 

saturacji   w zakresie:10s, 25s, 50s, 100s dla zmian 1% oraz bez regulacji czasu opóźnienia 
reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1% według algorytmu: (10s, 25s, 50s, 100s)/ wartość 
zmiany saturacji = czas opóźnienia reakcji alarmu? 

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ. 
 
Dotyczy: Zamówienie Częściowe nr 11 - Skaner naczyń krwionośnych 
 1) Dotyczy pkt 8, 9 oraz 10:  

8.Urządzenie emitujące promieniowanie podczerwone oraz widzialne i niewidzialne 
promieniowanie laserowe, które wykorzystane jest do lokalizacji naczyń (żył) podskórnych 
oraz podświetlenia ich pozycji na skórze pacjenta bezpośrednio nad żyłami. Wizualizacja 
naczyń (żył) dokonuje się dzięki wchłanianiu promieniowania podczerwonego przez 
hemoglobinę we krwi.  
9.Zakres pracy (podświetlania naczyń/żył): 10-45cm nad ciałem pacjenta.  
10. Możliwość wyboru jednego z dwóch trybów projekcji: „pozytyw/negatw/'. 

Pytanie: Czy zamawiający dopuści urządzenie emitujące promieniowanie podczerwone oraz widzialne 
i niewidzialne promieniowanie laserowe, które wykorzystane jest do lokalizacji naczyń (żył) 
podskórnych oraz pozwalające na wyświetlenie mapy naczyń krwionośnych w jednym trybie na 
specjalnym ekranie LCD który pozwala na doskonałą widoczność wyświetlanych naczyń nawet w 
bardzo jasnym świetle. W związku z wizualizacją naczyń na specjalnie do tego przystosowanym 
ekranie nie ma konieczności stosowania dwóch trybów pacy ponieważ mapa naczyń krwionośnych 
jest bardzo dobrze widoczna w każdej sytuacji, nawet w jasnym świetle dziennym. Wizualizacja 
naczyń (żył) dokonuje się dzięki wchłanianiu promieniowania podczerwonego przez hemoglobinę we 
krwi co przekładane jest na specjalnie przystosowany ekran aby umożliwić wykonanie procedury za 
pierwszym razem. Wyświetlenie naczyń zachodzi na wysokości ok 50mm nad ciałem pacjenta co 
umożliwia obejrzenie naczyń w ich naturalnej wielkości. 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
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 2) Dotyczy pkt 13, 14, 15 oraz 16:  
13.Na spodzie urządzenia dwie soczewki a pomiędzy nimi szczelinę lasera.  
14. Urządzenie wyposażone w port mini USB umiejscowiony na spodzie aparatu pod klapką 
baterii. 15. Urządzenie zasilane baterią litowo — jonową o pojemności min. 3000 mAh.  
16. Urządzenie wyposażone w kompatybilną bezprzewodową ładowarkę „stołową” wraz z 
zasilaczem. 17. Wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.): 200 x 60 x 50 (+/-10 mm). 

 
Pytanie: Czy zamawiający dopuści mniejsze (110x55x50mm) lżejsze (185g) i bardziej poręczne 
urządzenie o innej budowie. Takie, które na spodzie urządzenia posiada 4 soczewki emitujące 
podczerwień, pomiędzy nimi specjalną kamerę z matrycą CMOS służącą do wykrywania naczyń 
krwionośnych nawet w jasnym świetle dziennym oraz szczelinę lasera które nie ma portu USB 
umiejscowionego pod klapką baterii, wykorzystuje baterię NimH o pojemności 4000mAh (w zestawie 
2 komplety baterii) i jest, wyposażone w kompatybilną, kompaktową ładowarkę statywową z 
wbudowanym zasilaczem wpinaną bezpośrednio do gniazda elektrycznego? 
Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ. 
 3) Dotyczy pkt 22 oraz 23: Warunki pracy, transportu oraz przechowywania: wilgotność — od 

5% do 85% (+/- 2%) wilgotności 
Pytanie: W związku z tym iż wilgotność powietrza na terenie całej Polski waha się w 
granicach od ok. 70% do ok. 86% czy zamawiający dopuści urządzenie które może być 
przechowywane, transportowane i wykorzystywane przy wilgotności powietrza w zakresie 20-
90% ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  
                                                                                                                Zamawiający 
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                                                                                                                                 mgr inż. Marzena Krzymańska 
                                                                                                                                                  / --- /  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Ewa Oleksyn, tel. 61 850 62 95 


