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Bochnia, dn. 13.02.2019 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-5/2019 
 

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 Zakres wyposażenia technologicznego 

w ramach zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób 
wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty 

Wieckiej - II, oraz na podstawie art. 38 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa 

Pzp), udziela następujących wyjaśnień: 
 

1. Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 3 – Wyposażenie technologiczne – meble ze stali nierdzewnej, regały poz. 3, 6: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie szafek wiszących o głębokości 370mm? 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
2. Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 3 – Wyposażenie technologiczne – meble ze stali nierdzewnej, regały poz. 3, 6: 

Czy Zamawiający oczekuje wykonania szafek wiszących wyposażonych w drzwi pełne czy przeszkolone szkłem 
bezpiecznym? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wykonania szafek wiszących wyposażonych w drzwi pełne  
 
3. Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 3 – Wyposażenie technologiczne – meble ze stali nierdzewnej, regały poz. 7: 

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia baterii sztorcowej czy ściennej? 
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia baterii sztorcowej. 
 

4. Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 3 – Wyposażenie technologiczne – meble ze stali nierdzewnej, regały poz. 7: 

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia baterii zwykłej czy z przedłużonym uchwytem klinicznym (łokciowej)? 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje baterii z przedłużonym uchwytem klinicznym (łokciowej)? 
 

5. Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 3 – Wyposażenie technologiczne – meble ze stali nierdzewnej, regały poz. 7: 
Czy Zamawiający z uwagi na podłączenia instalacji wodnej (min. syfon) wyrazi zgodę na dostarczenie szafki bez 

półki środkowej? 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga 
 

6. Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 3 – Wyposażenie technologiczne – meble ze stali nierdzewnej, regały poz. 9: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika narzędziowego wyposażonego w wysokiej jakości układ 

jezdny złożony z kółek fi 100mm, w obudowie z tworzywa sztucznego, jak na załączonej wizualizacji? 

 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
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7. Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 3 – Wyposażenie technologiczne – meble ze stali nierdzewnej, regały poz. 9: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie stolika opatrunkowego o wymiarach blatu (dłxszer) w mm: 650x400 
i wymiarach zewnętrznych (dłxszerxwys) w mm (podana wartość z uchwytem do prowadzenia i odbojnikami): 

765x470x880? 
Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SIWZ 
 

8. Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 3 – Wyposażenie technologiczne – meble ze stali nierdzewnej, regały poz. 9: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie stolika opatrunkowego o wymiarach blatu (dłxszer) w mm: 750x650 

i wymiarach zewnętrznych (dłxszerxwys) w mm (podana wartość z uchwytem do prowadzenia i odbojnikami): 
865x720x880 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

9. Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 3 – Wyposażenie technologiczne – meble ze stali nierdzewnej, regały poz. 1-8, 

10-13p; wyroby niemedyczne: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia 
certyfikatu CE lub deklaracji zdogności CE na rzecz przekazania wraz z dostawą dokumentów wskazanych poniżej 

gwarantujących, że oferowany wyrób jest bezpieczny i wykonany zgodnie z najwyższymi wymaganiami 
jakościowymi? Dokumenty/dopuszczenia: atest PZH dopuszczający do stosowania w jednostkach służby zdrowia; 

certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz deklaracja jakości wystawiona przez Producenta. 

Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp atest PZH dopuszczający do stosowania w jednostkach służby zdrowia, 
deklaracja jakości wystawiona przez Producenta- jednocześnie wprowadza zmianę do SIWZ. 
 

10. Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 3 – Wyposażenie technologiczne – meble ze stali nierdzewnej, regały: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 40 dni, licząc od daty przesłania zamówienia, 

z zastrzeżeniem, że nie dostanie przekroczona data końcowa tj. 30.06.2019r.?  

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SIWZ 
 

11. Treść pytania: Dotyczy Pakietu nr 1 Wyposażenie technologiczne - pompy, stacje dokujące: W celu zwiększenia 
konkurencyjności postępowania prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie w zadaniu nr 1 wysokiej klasy pomp 

infuzyjnych  o poniższych parametrach: 

Lp. Stacja Dokująca  

1.  Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce 

2.  Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529  IP 22 

3.  Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 6 oferowanych pomp strzykawkowych i 
objętościowych 

4.  Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej bez konieczności demontażu uchwytu 

mocującego pompy lub uchwytu transportowego 

5.  Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania 

innych pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp w i z stacji 

6.  Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji. 

7.  Centralny wskaźnik wizualny sygnalizujący stany alarmowe podłączonych pomp przy użyciu kolorów  

8.  Centralny wskaźnik wizualny sygnalizujący tryb pracy stacji (min. zasilanie, praca na baterii, komunikacja) 

9.  Stacja wyposażona w dodatkowy akumulator zapewniający niezależne zasilanie podłączonych pomp przez 

min. 1 godzinę 

10.  Możliwość mocowania stacji dokującej do rury pionowej (stojaki lub kolumny) 
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11.  Stacja wyposażona w porty do komunikacji, min. USB, Ethernet RJ45 oraz szeregowy RS232 

12.  Każda stacja posiadająca licencję do transmisji danych w standardzie HL7 

13.  Masa stacji dokującej maksymalnie 5,5 kg 

Lp.  POMPA STRZYKAWKOWA 

1.  Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz 

2.  Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529  IP 22 

3.  Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF 

4.  Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane 

5.  Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca 

współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi 

6.  Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla  

7.  Zasilanie z akumulatora wewnętrznego >10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. 

8.  Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie nie przekraczająca  2,2 kg 

9.  Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na 
stałe wbudowanego w pompę. 

10.  Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stacji dokującej wraz z zac iskiem i uchwytem do przenoszenia. 

11.  Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia 

12.  Mocowanie strzykawki do czoła pompy 

13.  Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz 

wizualnej kontroli procesu infuzji 

14.  Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system 
obsługiwany całkowicie manualnie 

15.  Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. 

16.  Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35  i 50/60 ml różnych typów 
oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) 

17.  Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki 

18.  Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa 
po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35ml 

19.  Zakres szybkości infuzji   0,1 – 1200 ml/godz. 

20.  Funkcja programowania infuzji  
0,1 - 1200 ml/h, zależnie od objętości strzykawki (regulacja co 0,1 ml/h) 

0,1 - 9,99 ml/h w trybie mikro (regulacja co 0,01 ml/h). 

21.  Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu 

22.  Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, mmol, cal i kcal –  na kg masy ciała 
pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). 

23.  Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji 

24.  Trzy rodzaje bolusa: 
 Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h 

 Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1  - 1200 ml, automatyczne 
wyliczenie czasu 

 Emergency - manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją 

wartości na ekranie urządzenia  

25.  Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% 
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26.  Wypełnienie lini 3 tryby 

 Obowiązkowy 
 Nieobowiązkowy 

 Zalecany 

27.  Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999 ml 

28.  Funkcja programowania czasu infuzji  od 1min – 96 godzin 

29.  Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas: 0,1-99,9 jednostek /1- 59 minut, automatyczne obliczanie 
infuzji. 

30.  Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany  w postaci piktogramu na ekranie pompy. 

31.  22 progi ciśnienia okluzji (50-900 mmHg)  

32.  Funkcja KVO (Keep Vein Open) 

33.  Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości 
 od 0,1 do 5 ml/h  

 zapis ustawień 

34.  Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii. Pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub 
nieszczelności. 

35.  Rejestr na 1500 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym. 

36.  Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją 

automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie. 

37.  Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb 

nocny) 

38.  Wskaźnik pracy pompy widoczne z min 4  metrów 

39.  Klawiatura symboliczna 

40.  Komunikaty tekstowe w języku polskim 

41.  Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia 

42.  Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału 

43.  Biblioteka leków do  150  z możliwościa podziału na 19 profili  wraz z protokołami infuzji (domyślne 

przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.)  

44.  Układ alarmów 

45.  Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń 

46.  Alarm pustej strzykawki 

47.  Alarm przypominający –zatrzymana infuzja 

48.  Alarm okluzji 

49.  Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia 

50.  Alarm rozładowanego akumulatora 

51.  Alarm braku lub źle założonej strzykawki 

52.  Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki 

53.  Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia 

54.  Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora 

55.  Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. 

56.  Alarm wstępny przed końcem infuzji. 

57.  Instrukcja obsługi w języku polskim 

58.  Możliwość transmisji danych 

z pompy, możliwość połączenia w sieć 
z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą 
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59.  Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów 

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SIWZ 
 

12. Treść pytania: Dotyczy projektu umowy zał. nr 3: W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy 
i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5 projektu 

umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.  

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SIWZ 
 

13. 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: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SIWZ 

 
14. 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: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SIWZ 

 

15. 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 

brutto niezrealizowanej części umowy 
Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SIWZ 

 

16. 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. Zapis dotyczy pakietu nr 1. 

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SIWZ 
 

17. 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: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SIWZ 
 

18. Treść pytania: Wnoszę o odstąpienie od wymogu przedstawienia certyfikatów potwierdzający posiadanie znaku CE 
oraz wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych dla części oferowanych wyrobów obejmującej: w pakiecie nr 3 meble 

ze stali nierdzewnej. 
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Wniosek swój argumentuję interpretacją Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 

Produktów Biobójczych art. 2 ust. 1 pkt. 3) Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. zwanej dalej 
Ustawą zgodnie z którą aby przeznaczenie wyrobu zaklasyfikować do diagnozowania, zapobiegania, 

monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, wyrób ten musi brać udział w zabiegu bezpośrednio. 
Tym samym, jeżeli wyrób nie jest używany w powyższych celach bezpośrednio nie może być on uznany za wyrób 

medyczny. Proponujemy, aby przedmiotowy wymóg posiadania znaku CE oraz wpisu do Rejestru Wyrobów 
Medycznych w odniesieniu do przedstawionych powyżej wyrobów zastąpić wymogiem atestu sanitarnego oraz 

deklaracji producenta, potwierdzającej spełnienie wszystkich wymagań stawianych wyrobom medycznym, pomimo 

że, wyroby te nie mogą być uznane za wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy. 
 Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią 9 

 
19. Treść pytania: dotyczy pakietu nr 7 - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w poz. 1 ,2 chłodziarki o 

wymiarach  WxSxG 830x599x610 z pólkami szklanymi.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

20. Treść pytania: dotyczy pakietu nr 7 - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w poz. 1 ,2 chłodziarki z pólkami 
ze stali nierdzewnej.  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

21. Treść pytania: Pakiet 3 poz. 10, 11,12,13 Czy zamawiający dopuszcza do zaoferowania regały ze stali 

ocynkowanej? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

22. Treść pytania: Czy zamawiający dopuszcza do zaoferowania regały ze stali kwasoodpornej? 
 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymga 

 

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: 
 

SIWZ - zmiana - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono. 
Formularz asortymentowy – szczegółowa oferta cenowa – zmiana - załącznik nr 1A 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 19.02.2019 r. godzina 13:00 

 
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ. 
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INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3, informuje, że w dniu 13.02.2019 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 540028527-N-2019 z dnia 13.02.2019r. 
 SIWZ – zmiana  
 Formularz asortymentowy – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do SIWZ 

 
 
p.o. Dyrektor 
 

Jarosław Kycia 
 


