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Bochnia, dn. 07.03.2019 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2019 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  

 
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, 

w związku z zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Zakup wyrobów medycznych na 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz 
Oddział Chorób Wewnętrznych II. Zakup środków trwałych z przeznaczeniem na Oddział Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii oraz Oddział Chorób Wewnętrznych II. - Centralna stacja monitorowania, Kardiomonitor, Respirator, Pompa 

objętościowa, System ogrzewania pacjenta, Cieplarka do płynów infuzyjnych, Prowadnica światłowodowa giętka, 
Bieżnia z regulacją prędkości, oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(dalej jako ustawa Pzp), udziela następujących wyjaśnień: 
 

1. Treść pytania: Pakiet 4 pompa objętościowa część III Poz.2 Prosimy o dopuszczenie klawiatury nawigacyjnej 

w pompie, umożliwia ona prostą i intuicyjna obsługę wszystkich parametrów. 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
2. Treść pytania: Pakiet 4 pompa objętościowa część III Poz.2 Poz.3 Prosimy o dopuszczenie regulowaną szybkość 

dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 1 ml/h: do 1200 ml/h. 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 

 
3. Treść pytania: Pakiet 4 pompa objętościowa część III Poz.2 Poz. 16 Prosimy o dopuszczenie ustawianie wartości 

ciśnienia okluzji przynajmniej 9 poziomów w zakresie od 225 mmHg do 900mmHg (od -120 mbar do -200 mbar)? 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 
 

4. Treść pytania: Pakiet nr 3 Respirator część III  Ad 2 i 3 W związku z wymaganiem zamawiającego aby respirator był 

zamontowany na moście, czy zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia wózka do respiratora ? 
Odpowiedź: Zamawiajacy wprowadza zmiany  do SIWZ  

 
5. Treść pytania: Pakiet nr 6 - Cieplarka do płynów infuzyjnych  - Prosimy o dopuszczenie urządzenia  do ogrzewania 

płynów nie będącego wyrobem medycznym 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

6. Treść pytania: Pakiet nr 1: Centralna stacja monitorowania - Pkt. 1 Prosimy o informację, z monitorami jakiego 
producenta ma współpracować centrala 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że centala ma współpracować z montorami firmy Emtel. 
 

7. Treść pytania: Pakiet nr 2: Kardiomonitor - Pkt. 23 Z powodu niejasnego określenia wymagań co do zakresu 

pomiarowego analizy odcinka ST, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści zakres od -20 
mm do + 20 mm 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 
 

8. Treść pytania: Dotyczy wzoru umowy § 3 pkt. 1, 4, 5 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco 

wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu 
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zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, 

prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

9. Treść pytania: Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 15, Załącznik nr 1 (Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji) 

pkt. 3 - Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika 

z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie 
o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone 

w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez 
nadanie mu następującej postaci: „Okres gwarancji automatycznie ulega przedłużeniu o czas trwania każdej 

naprawy wydłużającej się ponad terminy określone w umowie, a w przypadku wymiany całego sprzętu biegnie na 
nowo.”. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
10. Treść pytania: Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 15 - Prosimy o wykreślenie z w/w zapisu umowy fragmentu, 

dotyczącego wydłużenia gwarancji dotyczące elementów sprzętu „jednak w przypadku, gdy gwarancja ta upłynęła 
wcześniej niż gwarancja obowiązująca na cały sprzęt, gwarancja na wymieniony element zostaje przedłużona do 

dnia, w którym kończy się gwarancja na całość Sprzętu”. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż okres gwarancji na części 

wymienione w ramach naprawy (okres na części zamienne), zgodnie z SIWZ jest jednym z kryteriów oceny oferty, 
a ich minimalny okres wynosi 12 miesięcy. Przy zaoferowaniu minimalnego okresu gwarancji na części, 

a maksymalnego okresu gwarancji na całe urządzenie, sformułowanie zapisu sugeruje, iż dochodzi do sytuacji, 
w której Wykonawca jest zmuszony do udzielenia w rzeczywistości dłuższej gwarancji na części niż zaoferowana. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
11. Treść pytania: Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 16 - Biorąc pod uwagę fakt, iż autoryzowany serwis producenta jest 

czynny w dni robocze, od poniedziałku do piątku, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy na: 
W przypadku rozpatrywania reklamacji oraz naprawy przedłużającej się ponad terminy określone w umowie, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest dostarczyć (opisać 7 dni) w dni robocze Sprzęt 
zastępczy, o parametrach nie gorszych niż określone dla Sprzętu. 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następujące zmiany „Na każde żądanie Zamawiającego, na okres 
rozpatrywania reklamacji oraz na czas trwania naprawy gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
niezwłocznie (do 48 godzin – dotyczy dni roboczych) sprzęt zastępczy, o parametrach niegorszych niż określone dla 
Sprzętu. 

 

12. Treść pytania: Dotyczy załącznika nr 1 (Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa – Specyfikacja Techniczna) Pakiet 1 

i Pakiet 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę sprzętu medycznego fabrycznie nowego, nie używanego, 
nie demonstracyjnego z rokiem produkcji nie starszym niż 2018? 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ - Rok produkcji  2018, 2019 – fabrycznie nowy, 
nie używany, nie demonstracyjny 

 
13. Treść pytania: Dotyczy załącznika nr 1 (Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa – Specyfikacja Techniczna) Pakiet 1 

i Pakiet 2, pkt 12 - Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających 

części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, 
a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość, poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego 

modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację 
ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie 
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możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

14. Treść pytania: Dotyczy załącznika nr 1 (Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa – Specyfikacja Techniczna) Pakiet 1 
i Pakiet 2, pkt 14 - Urządzenia będące przedmiotem oferty często posiadają ograniczenia dostępu do ich 

konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź 

ingerencja w parametry konfiguracyjne może wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną urządzenia bądź 
bezpieczeństwo jego pracy. W związku z tym, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisów tak, aby 

uzyskały brzmienie: „Najpóźniej z upływem ostatniego dnia gwarancji sprzęt będzie pozbawiony blokad (jeżeli takie 
posiada), w tym w szczególności kodów serwisowych, w zakresie niewykraczającym poza zakres opisany w ogólnie 

dostępnej instrukcji serwisowej bądź instrukcji obsługi” 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

15. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 2 Czy zamawiający dopuści respirator z możliwością 
rozdzielenia od podstawy jezdnej i z możliwością zamocowania na półce będącej elementem składowym 

zawieszenia sufitowego typu kolumna lub most? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

16. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 4 Czy zamawiający dopuści respirator z zasilaniem w tlen z 
sieci centralnej oraz z zasilaniem w powietrze za pomocą wbudowanej bezgłośnej turbiny powietrza? Rozwiązanie 

to zapewni ciągłość pracy respiratora pomimo ewentualnych uszkodzeń w centralnej sieci powietrza oraz 
dodatkowo ułatwi wykorzystanie sprzętu do transportu wewnątrzszpitalnego. 

 Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
  
17. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 5 Czy zamawiający dopuści respirator bez możliwości 

wydzielenia ekranu sterowania od jednostki pneumatycznej, ale z możliwością całkowitego złożenia ekranu do 
pozycji poziomej? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

18. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 7 Prosimy o weryfikację punkcji dotyczącej długości pracy 

urządzenia na zasilaniu akumulatorowym i wprowadzenie wymogu tak, aby 3 punkty były przyznawane za zasilanie 
akumulatorowe na poziomie minimum 120 minut lub więcej, co umożliwi dodatkowo transport wewnątrzszpitalny. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

19. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 14 Czy zamawiający dopuści respirator z innym, ale 

równoważnym do opisanego systemem wentylacji nieinwazyjnej to znaczy z wydzielonym trybem wentylacji NIV-
PC oraz NIV-PS? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

20. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 17, 18,19,20 Czy zamawiający dopuści respirator bez 
funkcji opisanych w tych punktach tj. automatycznych westchnień, automatycznej kompensacji ATC, westchnień 

automatycznych z regulacją parametrów oraz prezentacji płuc pacjenta ale za to z automatycznym 

wysokowydajnym interaktywnym systemem wentylacji Automode ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
21. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 22Czy zamawiający dopuści respirator z regulacją 
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częstości oddechów w zakresie 4 do 150 odd./min. przy wentylacji kontrolowanej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

22. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 23 Czy zamawiający dopuści respirator z regulacją 
objętości pojedynczego oddechu w zakresie 20 do 2000 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 
23. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 24 Czy zamawiający dopuści respirator z regulacją 

ciśnienia wdechu w zakresie 0 do 99 cmH2O? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
24. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 26 Czy zamawiający dopuści respirator z regulacją 

ciśnienia PEEP/CPAP w zakresie 1 do 50 cmH2O? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

25. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 27 Czy zamawiający dopuści respirator z regulowanym 
czasem wdechu przy VCV w zakresie 0,1 do 5,0 s? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
26. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 29, punkt 30 Czy zamawiający dopuści respirator z innym 

systemem wyzwalania niż opisany w tych punktach, bazujący na innej technologii tj. z wyzwalaniem 
przepływowym oddechu regulowanym w zakresie od 0-2 l/min oraz uzupełniającym wyzwalaniem ciśnieniowym 

regulowanym w zakresie -1 cmH2O – 20 cmH2O oraz kompensacją przecieków w wentylacji nieinwazyjnej? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

27. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 31 Czy zamawiający dopuści respirator z regulacją czułości 
zakończenia fazy wdechu w zakresie 1 do 70% przepływu szczytowego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

28. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 35 Czy zamawiający w tym punkcie przyzna jeden punkt 

dla urządzenia oferującego pomiar ciśnienia na poziomie tchawicy lub pomiar ciśnienia średniego? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
29. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 36 Czy zamawiający w tym punkcie przyzna jeden punkt 

dla urządzenia oferującego pomiar objętości pułapki powietrznej przy AutoPEEP lub pomiar PEEP całkowitego? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

30. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 38 Czy zamawiający dopuści respirator bez pomiaru NIF 
ale możliwością oceny maksymalnego ciśnienia wdechowego za pomocą ręcznie wykonanych pomiarów na ekranie 

respiratora za pomocą kursora? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

31. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 42 Czy zamawiający zrezygnuje z punktowania możliwości 
rozbudowy o pomiar CO2 biorąc pod uwagę, iż jest to wymóg odnoszący się tylko do możliwości rozbudowy a nie 

faktycznej dostawy konkretnej funkcjonalności? Pomiar ten w praktyce wykonywany jest z poziomu kardiomonitora. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
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32. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 44 Czy zamawiający w tym punkcie przyzna jeden punkt 

dla urządzenia z kalkulacją współczynnika wentylacji przestrzeni martwej Vds/Vte lub z funkcjonalnością kalkulacji 
współczynnika Vt/PBW? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

33. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 46 i 47 Czy zamawiający dopuści respirator z 12 calowym 

dotykowym ekranem o pojedynczej matrycy z możliwością wyświetlania trzech krzywych oddechowych oraz trzech 
pętli oddechowych?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

34. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 48 Czy zamawiający dopuści respirator z prezentacją 
trendów z 72 godzin zapisywanych co 60 sekund oraz z dodatkowo zapisanymi zdarzeniami i zmianami 

systemowymi? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ  
 

35. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 49 Czy zamawiający dopuści respirator bez możliwości 
wydzielenia ekranu sterowania od jednostki pneumatycznej i mocowaniu na rurze kolumny, ale z możliwością 

regulacji nachylenia i z możliwością całkowitego złożenia ekranu do pozycji poziomej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.  
 

36. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 56 Czy zamawiający dopuści respirator bez alarmu za 
wysokiej objętości oddechowej TV ale z alarmem za wysokiej objętości minutowej MV? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
37. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 66, punkt 68, punkt 69 Czy zamawiający dopuści 

respirator o innej konstrukcji niż opisana tj. z jedną kasetą wydechową wielokrotnego użytku wbudowaną w 
respirator i wbudowany w kasetę wydechową elektroniczny wielorazowy czujnik przepływu zamiast opisanych w 

tych punktach zastawek wydechowych i czujników przepływu? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

38. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 71 Czy zamawiający w tym punkcie przyzna jeden punkt 
dla urządzenia oferującego przepływ przy terapii wysokim przepływem O2 w zakresie min. do 50 l/min lub 

respirator z automatyczną regulacją przepływu wdechowego w zakresie 0 do 240 l/min? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

39. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 72 Czy zamawiający w tym punkcie przyzna jeden punkt 
dla urządzenia z automatycznym programowanie parametrów wentylacji i granic alarmowych na podstawie IBW 

pacjenta wynikającej z wprowadzonego wzrostu lub z automatyczną kalkulacją współczynnika wydechowej 
objętości oddechowej do przewidywanej masy ciała?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

40. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część III, punkt 73 Czy zamawiający w tym punkcie przyzna jeden punkt 

dla urządzenia z instrukcją obsługi respiratora w języku polskim na ekranie respiratora lub dla urządzenia 
ze skróconymi instrukcjami obsługi w postaci komunikatów, opisów, dynamicznych obrazów, instrukcji kontroli 

i innych? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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41. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część IV pkt. 11 Uprzejmie prosimy dodanie okresu gwarancji 6 m-cy. Jest 

to okres gwarancji na części oferowany przez fabrykę.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
42. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator -, Część IV pkt. 12 Uprzejmie prosimy o zmianę sformułowania, z: „Liczba 

napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, 

uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy„ 
 Na  

„Liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, 
uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany tego elementu na nowy „ 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

43. Treść pytania: Pakiet Nr 3 – respirator - Część IV pkt. 14 Uprzejmie prosimy o usunięcie tego punktu. Serwisowanie 

aparatury może wykonywać wyłącznie personel autoryzowany przez wytwórcę, posiadający kwalifikacje i 
doświadczenie zawodowe [zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dn. 20 maja 2010 roku (art. 80 pkt 4 i 5)] . 

Niewłaściwie serwisowana aparatura nie jest bezpieczna  i stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. Jest 
to igranie ze zdrowiem ludzi, dlatego firma Getinge nie odpowiada za bezpieczeństwo eksploatacji respiratorów z 

rodziny SERVO, jeśli czynności serwisowe lub naprawy są wykonywane przez osoby nie autoryzowane przez naszą 

firmę. 
Urządzenia medyczne niewłaściwie serwisowane bądź bez właściwych przeglądów technicznych mogą pracować 

odmiennie od zakładanych parametrów, pomimo pozornej sprawności technicznej. Może to być niewidoczne dla 
niewykwalifikowanego bądź niedoświadczonego personelu. 

Przekazanie Zamawiającemu wszelkich haseł, kodów, blokad serwisowych stanowi bezpośrednie zagrożenie dla 

pacjentów i nie jest zgodne z zapisami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dn. 20 maja 2010 roku (art. 80 pkt 5) 
 stąd też prosimy o rezygnację z niniejszych zapisów. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

44. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 1: W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 2 (w 

tym w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w § 2 ust. 6 powyżej), Wykonawca 

będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w realizacji Umowy w wysokości 0,5% kwoty brutto 
niezrealizowanej w terminie części umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

niezrealizowanej w terminie części umowy. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

45. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2: W przypadku niedostarczenia któregokolwiek z dokumentów, o 

których mowa w § 2 ust. 4, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej za zwłokę w realizacji Umowy 
w wysokości 0,1% kwoty brutto części umowy, której dotyczą niedostarczone dokumenty, za każdy dzień zwłoki, 

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części umowy, której dotyczą niedostarczone dokumenty. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

46. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 3: W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu wynikającego 

z gwarancji lub rękojmi, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 
0,5% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości 
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brutto niezrealizowanej części umowy 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

47. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 4:  W przypadku niedotrzymania obowiązku wynikającego z § 5 ust. 

16 w Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,5% kwoty brutto 

niezrealizowanej części umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej 
części umowy.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

48. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 5:  W przypadku innego naruszenia postanowień Umowy, niż 

wskazane powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 

kwoty brutto części umowy, której dotyczy naruszenie, za każdą postać naruszenia, jednak nie więcej niż 10% 
wartości brutto części umowy, której dotyczy naruszenie  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

49. Treść pytania: Pakiet nr 6: Cieplarka do płynów infuzyjnych część V punkt 6 - W związku z informacją zawartą w 

parametrach technicznych mówiącą o przeznaczeniu urządzenia do ogrzewania płynów infuzyjnych (płyny  
infuzyjne to wyrób medyczny z 8% podatkiem VAT) proszę o potwierdzenie, iż zgodnie z obowiązującym prawem 

medycznym zamawiający wymaga, aby urządzenie było sprzętem medycznym, a nie komercyjnym czy 
laboratoryjnym, co reguluje: Art. 17 pkt. 1 ust 2 w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 

2011 nr 112 poz. 654, który mówi, że podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać warunek stosowania wyrobów 

odpowiadającym wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 
oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586). Producent sprzętu miał wdrożony system ISO 13485 wymagany dla producentów 

sprzętu medycznego oraz urządzenie było obłożone preferowaną stawkę podatku VAT – 8% dla urządzeń 
medycznych? 

W części V pkt 6 tabeli specyfikacji zamawiający potwierdził fakt, iż wymaga dostarczenia certyfikatu CE lub 
deklaracji zgodności co poświadcza o konieczności zaoferowania wyrobu będącego wyrobem medycznym zgodnym 

z opisana powyżej ustawą. 

Odpowiedź: Tak 
 

50. Treść pytania: Pakiet nr 6: Cieplarka do płynów infuzyjnych część III punkt 1  - Czy zamawiający dopuści do 
postępowania wysokiej klasy cieplarkę medyczną o pojemności komory 300L? Większa komora umożliwia ogrzanie 

większej ilości płynów, co niesie tylko i wyłącznie korzyści dla przyszłego użytkownika.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

51. Treść pytania: Pakiet nr 6: Cieplarka do płynów infuzyjnych część III punktu 5 - Czy zamawiający dopuści do 
postępowania wysokiej klasy cieplarkę medyczną, z szerszym zakresem temperatury od +25°C do +70°C ±1°C 

(zmiana o 1°C)? Większy zakres temperatur pracy daje większe korzyści np. w przypadku konieczności ogrzania 
innych płynów do temperatury wyższej niż 42°C.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 
52. Treść pytania: Pakiet nr 6: Cieplarka do płynów infuzyjnych część III punktów 6 i 7 - Czy zamawiający dopuści do 

postępowania cieplarkę medyczną posiadającą trzy niezależne zabezpieczenia przed przegrzaniem (dwa 
zabezpieczenia elektroniczne i jedno mechaniczne) posiadającą również sygnalizację świetlną i dźwiękową w 
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przypadku przekroczenia progu zabezpieczenia temperaturowego? Urządzenie w ten sposób zabezpieczone 

gwarantuje bezpieczeństwo ogrzewania płynów i spełnia restrykcyjne normy bezpieczeństwa dla urządzeń 
medycznych, jak również posiada wszystkie certyfikaty potwierdzające jego bezpieczeństwo ogrzewania płynów.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

53. Treść pytania: Pakiet nr 5 - System ogrzewania pacjenta - Czy zamawiający wymaga, aby urządzenie było wysokiej 

klasy, bezpiecznym sprzętem medycznym, w którym warstwa grzewcza materaca wykonana jest w technologii 
elastycznych polimerów węglowych, co gwarantuje równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni 

materaca?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
54. Treść pytania: Pakiet nr 5 - System ogrzewania pacjenta część III punkt 5 - Czy zamawiający dopuści do 

postępowania wysokiej klasy matę grzewczą będącą elementem systemu ogrzewania pacjenta, o długości: 1200? 

Jest to najpowszechniejszy wymiar materaca na standardowy stół operacyjny. Krótsza długości materaca nie 
będzie miała znaczącego wpływu na utrzymanie stałej temperatury pacjenta, natomiast zwiększa łatwość 

użytkowania przez personel medyczny ze względu na poręczniejszy wymiar materaca. Wskazanie długości 150 cm 
jest jednocześnie wskazaniem jednego producenta sprzętu. Podtrzymując ten zapis szpitala sam ogranicza sobie 

możliwość uzyskania najlepszych warunków zakupowych ze względu na brak możliwości wzięcia udziału w 

postępowaniu więcej niż jednej firmy co jest niezgodne ze statusem postępowań przetargowych. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
55. Treść pytania: Pakiet nr 5 - System ogrzewania pacjenta część III punkt 9 - Czy zamawiający dopuści do 

postępowania wysokiej klasy w materac grzewczy posiadający czujnik temperatury kontrolujący temperaturą na 

całej powierzchni warstwy grzewczej wykonanej z elastycznych polimerów węglowych? Dzięki nowoczesnej 
technologii elastycznych polimerów węglowych, w jakiej wykonany jest materac, warstwa grzewcza materaca 

działa w sposób uniemożliwiający tworzenie się tak zwanych „gorących punktów” nawet w przypadku miejscowego 
uszkodzenia materaca. Nie istnieje więc możliwość osiągnięcia temperatury wyższej, od tej ustawionej na 

jednostce kontrolnej. Eliminujemy tym samym ryzyko incydentu, poparzenia pacjenta. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 

56. Treść pytania: Pakiet nr 5 - System ogrzewania pacjenta część III punkt 4 - Czy zamawiający dopuści 
do postępowania wysokiej klasy system ogrzewania pacjenta, wyposażony w jednostkę kontrolną z zakresem 

ustawień temperatury pomiędzy 25°C-40°C z krokiem co 1°C, wyposażoną w kolorowy wyświetlacz wyświetlający 
informację o temperaturze zadanej? Użytkownik informowany jest o statusie nagrzania materaca przy pomocy 

sygnalizacji świetlnej. W momencie osiągnięcia temperatury zadanej kolor wskaźnika nagrzania zostaje zmieniony 

z niebieskiego na zielony. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 

 
57. Treść pytania: Pakiet nr 5 - System ogrzewania pacjenta część III punkt 10 - Czy zamawiający dopuści wysokiej 

klasy materac grzewczy, którego zastosowanie nie wymaga użycia wielorazowych pokrowców? Wielorazowe 
pokrowce muszą być systematycznie prane, co generuje dodatkowe koszty, jak i dodatkową pracę personelu. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 
58. Treść pytania: Dot. Załącznika nr. 6 - Cieplarka do płynów infuzyjnych– 1 sztuka. PYTANIE NR 1: dotyczy punktu 

części V punkt 6 tabeli specyfikacji: W związku z informacją zawartą w parametrach technicznych mówiącą 
o przeznaczeniu urządzenia do ogrzewania płynów infuzyjnych (płyny  infuzyjne to wyrób medyczny z 8% 
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podatkiem VAT) proszę o potwierdzenie, iż zgodnie z obowiązującym prawem medycznym zamawiający wymaga, 

aby urządzenie było sprzętem medycznym, a nie komercyjnym czy laboratoryjnym, co reguluje: Art. 17 pkt. 1 ust 2 
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, który mówi, że podmiot 

leczniczy jest obowiązany spełniać warunek stosowania wyrobów odpowiadającym wymaganiom ustawy z dnia 20 
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586). Producent sprzętu 

miał wdrożony system ISO 13485 wymagany dla producentów sprzętu medycznego oraz urządzenie było obłożone 

preferowaną stawkę podatku VAT – 8% dla urządzeń medycznych? W części V pkt 6 tabeli specyfikacji 
zamawiający potwierdził fakt, iż wymaga dostarczenia certyfikatu CE lub deklaracji zgodności co poświadcza o 

konieczności zaoferowania wyrobu będącego wyrobem medycznym zgodnym z opisana powyżej ustawą. 
Odpowiedź: Tak 

 
59. Treść pytania: dotyczy części II punktu 4 tabeli: Czy zamawiający dopuści do postepowania urządzenie roku 

produkcji 2019? 

Odpowiedź: Tak, zgodniez ze zmianami 
 

60. Treść pytania: dotyczy części III punkt 1 tabeli specyfikacji: Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej 
klasy cieplarkę medyczną o pojemności komory 30L? Ze względu na małe rozmiary urządzenia z jednoczesnym 

zachowaniem dużej pojemności wnętrza, cieplarka o pojemności 30L, spełni oczekiwania przyszłego użytkownika. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

61. Treść pytania:  dotyczy części II punktu 2 i 3 tabeli specyfikacji: Czy zamawiający dopuści do postępowania 
wysokiej klasy cieplarkę medyczną z wymuszonym obiegiem powietrza, której obudowa wykonana została w 

wysoko gatunkowych płyt izolacyjnych pokrytych tworzywem sztucznym? Płyty izolacyjne wraz z pokryciem mają 

bardzo dobre właściwości cieplne, dzięki czemu świetnie zatrzymują ciepło we wnętrzu komory grzewczej i nie 
powodują nagrzewania się jej zewnętrznych ścian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

62. Treść pytania:  dotyczy części III punktu 5 tabeli specyfikacji:Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej 
klasy cieplarkę medyczną, z szerszym zakresem temperatury od +25°C do +42°C ±1°C (zmiana o 1°C)? Większy 

zakres temperatur pracy daje większe korzyści np. w przypadku konieczności ogrzania innych płynów do niższych 

temperatur lub przechowywania ich w stałej temperaturze +25°C. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

63. Treść pytania: dotyczy części III punktów 6 i 7 tabeli specyfikacji: Czy zamawiający dopuści do postępowania 

cieplarkę medyczną posiadającą trzy niezależne zabezpieczenia przed przegrzaniem (dwa zabezpieczenia 

elektroniczne i jedno mechaniczne) posiadającą również sygnalizację świetlną i dźwiękową w przypadku 
przekroczenia progu zabezpieczenia temperaturowego? Urządzenie w ten sposób zabezpieczone gwarantuje 

bezpieczeństwo ogrzewania płynów i spełnia restrykcyjne normy bezpieczeństwa dla urządzeń medycznych, jak 
również posiada wszystkie certyfikaty potwierdzające jego bezpieczeństwo ogrzewania płynów.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

64. Treść pytania: dotyczy części III punktu 9 tabeli specyfikacji: Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej 

klasy cieplarkę medyczną nie posiadającej szuflad, czy półek we wnętrzu komory? Budowa urządzenia pozwala na 
włożenie do wnętrza komory płynów i ustawienie ich w bezpieczny sposób na specjalnie wykonanej podstawie. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
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65. Treść pytania: dotyczy części III punktu 10 tabeli specyfikacji: Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej 

klasy cieplarkę medyczną bez oświetlenia wnętrza komory grzewczej, natomiast drzwi są wykonane w postaci 
przezroczystej pokrywy otwieranej do góry wykonanej z hartowanego szkła? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

66. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści bieżnie która nie posiada certyfikatu medycznego? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

67. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści bieżnie która posiada: Profesjonalny system amortyzacji oparty 
na 8 elastomerach? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

68. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści bieżnie która posiada: wyświetlacz LED? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

69. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści bieżnie która posiada: poręcze sięgające do maksymalnie połowy pasa 
biegowego? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami należy wypełniając załącznik nr 1A 

do SIWZ nanieść skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji. 

 
ZMIANA TREŚCI SIWZ 

Na podstawie art. 38 Ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 

 
Formularz asortymentowy – szczegółowa oferta cenowa – zmiana - załącznik nr 1A do SIWZ - wprowadzone zmiany 

zostały zaznaczone na czerwono. 
Projekt umowy – zmiana - załącznik nr 3 do SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono 

 

Mając na uwadze wprowadzone zmiany oraz niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie ewentualnych zmian 
w ofercie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. Termin składnia ofert 

to 13.03.2019 r. godzina 13:00 Termin otwarcia 13.03.2019r. godzina 13.30 
 

SIWZ - zmiana - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono. 
 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ. 

 
INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3, informuje, że w dniu 07.03.2019 r. na podstawie art. 38 ust 4a została 

zamieszczona zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 

 
Załączniki 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr Ogłoszenie 540044536-N-2019 z dnia 07.03.2019r. 
 SIWZ – zmiana  
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 Formularz asortymentowy – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do SIWZ 
 Projekt umowy – zmiana - załącznik nr 3 do SIWZ 

 
z- ca Dyrektora ds. lecznictwa 
 

Jarosław Gucwa 

 


