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Bochnia, dn. 14.08.2019 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-33/2019 

 

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 sprzętu medycznego – SOR 

w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni" – 
część 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: Pakiet nr 4. Ad. 16.c. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor z funkcją wyświetlania dwóch 

krzywych inwazyjnego ciśnienia z osobnym poziomem zero?. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
2. Treść pytania: Pakiet nr 4. Ad. 16.e. Czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez pomiaru i wyświetlania wartości 

PPV, natomiast z możliwością wyboru czterech filtrów krzywej IBP? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
3. Treść pytania: Dotyczy: Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ - Pakiet nr 2 – Pompy infuzyjne 

Dotyczy pkt 5: Czy Zamawiający dopuści pompę z  ochroną przed wilgotnością min. IP22? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

4. Treść pytania: Dotyczy: Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ - Pakiet nr 2 – Pompy infuzyjne 

Dotyczy pkt 20: Czy Zamawiający dopuści pompę z szybkością dozowania nastawianą co 0,1 ml/h w zakresie min. 
0,1-99,9 ml/h i co 1 ml w zakresie min. 100-500 ml/h? 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził następujące zmiany „Szybkość dozowania nastawiana co 0,1 ml/h w zakresie 
min. 0,1-99,9 ml/h, co 0,1- 1 ml/h w zakresie  min. 100-500 ml/h.” 
 
5. Treść pytania: Dotyczy: Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ - Pakiet nr 2 – Pompy infuzyjne 

Dotyczy pkt 24: Czy Zamawiający dopuści pompę z dokładnością mechanizmu pomp +/-1%? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

6. Treść pytania: Dotyczy: Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SIWZ - Pakiet nr 2 – Pompy infuzyjne 
Dotyczy pkt 25: Czy Zamawiający dopuści pompę z objętością infuzji min. 0,1-999ml, programowaną co 0,1 ml 

w zakresie 0,1-99,9 ml i co 1 ml w zakresie od 100 do 999ml? 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził następujące zmiany „Objętość infuzji min. 0,1-999 ml, programowana co 0,1 ml 
i co 1 ml od 100 do 999ml” 
 
7. Treść pytania: Dotyczy: Projekt umowy - Pakiet nr 2 – Pompy infuzyjne Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu 

w §3 ust.1: 
„W przypadku niedotrzymania terminu określonego w §2 ust.1 (w tym w przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w §2 ust.5 powyżej), Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić 

Zamawiającemu karę za zwłokę w realizacji Umowy w wysokości 0,5% kwoty brutto wskazanej w §4 ust.1, 
za każdy dzień zwłoki” 
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zapisem: „W przypadku niedotrzymania terminu określonego w §2 ust.1 (w tym w przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w §2 ust.5 powyżej), Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić 

Zamawiającemu karę za zwłokę w realizacji Umowy w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w §4 ust.1, 
za każdy dzień zwłoki” 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
8. Treść pytania: Dotyczy: Projekt umowy - Pakiet nr 31  Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w §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 wskazanej w §4 ust.1, 

za każdy dzień zwłoki” 

zapisem: 
„W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu wynikającego z gwarancji lub rękojmi, Wykonawca będzie 

zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,2% kwoty brutto wskazanej w §4 ust.1, 
za każdy dzień zwłoki” 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

9. Treść pytania: Pakiet nr 2 - POMPY INFUZYJNE – Pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy 

pompy strzykawkowe do podawania dożylnego, sterowane elektronicznie, z techniczną możliwością, lecz bez 
potwierdzenia w dokumentacji o infuzji dotętniczej ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

10. Treść pytania: Pakiet nr 2 - POMPY INFUZYJNE – Pkt. 5 Czy Zamawiający mógłby doprecyzować punktację 

z punktu nr 5 ? Zamawiający oczekuje ochrony przed wilgocią min. IP31, która zawiera oczekiwaną ochronę na 
poziomie „1”, czyli bardzo słabym. Biorąc pod uwagę wymagany parametr, czy Zamawiający przyzna 2 punkty za 

pompy o klasie ochrony przed wilgocią IP24 ? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

11. Treść pytania: Pakiet nr 3-APARAT DO MECHANICZNEGO UCISKANIA KLATKI PIERSIOWEJ W związku 
z ogłoszonym postępowaniem prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie podpunktu b) punkt 12 Wyposażeni:  

ładowarka akumulatorów nie jest wbudowana w urządzenie, w jaki sposób opisać parametr w części „Wartość 
oferowana”, czy wpisanie NIE, nie będzie oznaczać brak spełnienia parametru wymaganego i tym samym 

odrzucenie oferty? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w/w punkcie należy wpisać TAK jeśli ładowarka nie jest wbudowana 
w urządzenie (w tym przypadku Zamwiajacy wymaga dostarczenie ładowarki), natomiast jeśli jest wbudowana 
w urządzenie należy wpisac NIE (w tym przypadku Zamwiajacy nie wymaga dostarczenia dodatkowej ładowarki) 

 

12. Treść pytania: Pakiet nr 3-APARAT DO MECHANICZNEGO UCISKANIA KLATKI PIERSIOWEJ W sytuacji, kiedy 
Zamawiający potwierdzi wymóg „ładowarka akumulatorów nie jest wbudowana w urządzenie”, pytamy 

czy zostanie dopuszczony aparat wyposażony w wewnętrzną ładowarkę akumulatorów – ładowanie odbywa się 

po podłączeniu urządzenia do prądu, bez potrzeby wyciągania akumulatora i korzystania z dodatkowych 
podnoszących cenę akcesoriów (ładowarka zewnętrzna)? 

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z SIWZ dopuszcza aparat wyposażony w wewnętrzną ładowarkę akumulatorów. 
 

13. Treść pytania: Pakiet nr 3-APARAT DO MECHANICZNEGO UCISKANIA KLATKI PIERSIOWEJ W związku 
z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający oczekuje aby oferowane urządzenie pozwalało na zmianę 

czasu przerwy na wentylację podczas kompresji klatki piersiowej (synchronizacja pracy urządzenia z respiratorem) 

co znaczącą wpłynie na jakość prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej u pacjentów ze współistniejącymi 
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chorobami układu oddechowego u których należy rozważyć inne czasy oraz ciśnienia podczas wentylacji 
(zmieniona patologicznie podatność lub rezystencja płuc). 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

14. Treść pytania: Pakiet nr 3-APARAT DO MECHANICZNEGO UCISKANIA KLATKI PIERSIOWEJ W związku 

z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane urządzenie posiadało budowę 
jednoramienną, pozwalającą na wykonywanie badań oraz zabiegów diagnostyki obrazowej (możliwość projekcji 

"skosów" oraz "nóg i głowy") bez zakłóceń w obrazie RTG? Wyjaśniamy, że takie rozwiązanie jest bardzo istotne w 
trakcie wspomnianych procedur medycznych, gdyż daje Państwu pełne możliwości wykonania badań obrazowych 

w trakcie prowadzenie zabiegów resuscytacyjnych. Rozwiązanie to, pozwala również na  wykonanie wkłuć 

centralnych w obrębie szyi, pod pełną kontrolą wzrokową. Pragniemy dodać że nie jest to parametr ograniczający, 
ponieważ są na rynku inne firmy posiadające wspomnianą wyżej funkcjonalność, jest on natomiast istotny pod 

kątem zastosowań klinicznych oferowanego sprzętu. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
15. Treść pytania: Pakiet nr 3-APARAT DO MECHANICZNEGO UCISKANIA KLATKI PIERSIOWEJ W związku 

z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie wraz z urządzeniem 

2 elementów bezpośredniego kontaktu, dla dorosłych i dzieci oraz dla pacjentów bariatrycznych, wielorazowego 
użytku. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

16. Treść pytania: Pakiet nr 3-APARAT DO MECHANICZNEGO UCISKANIA KLATKI PIERSIOWEJ Dotyczy realizacja 

umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  przedłużenie terminu dostawy do 45 dni od daty podpisania umowy? 
Ze względu na sezon letni  większość producentów  ofertowanego sprzętu ma przerwę w  produkcji co wpływa 

na wydłużenie terminu realizacji  zamówień.  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

17. Treść pytania: Pytanie do pkt. 6: Zapis, proponowany przez Zamawiającego do umowy spowodowałby, że uzyska 
on pełny dostęp do ingerencji w urządzenia będące przedmiotem postępowania, a co za tym idzie wytwórca utraci 

pewność, że urządzenia, za które ponosi on prawną odpowiedzialność nie ulegają wadliwym modyfikacjom 
a czynności związane z obsługa techniczną (przeglądy, naprawy) wykonywane są w sposób właściwy. Z tego 

też powodu pełna odpowiedzialność za występowanie incydentów medycznych zostanie zdjęta z wytwórcy 
i przejmie ją użytkownik – podmiot dokonujący ingerencji w urządzenie. Należy zwrócić uwagę, że wszelkie 

naprawy czy przeglądy pogwarancyjne, powinny być wykonywane przez przeszkolonych pracowników 

autoryzowanego serwisu. Natomiast w trakcie instalacji technik serwisu może przeszkolić pracowników Działu 
Technicznego wskazanych przez Zamawiającego w zakresie: - obsługi technicznej aparatu, - procedur okresowych 

czynności konserwacyjnych, - diagnostyki i identyfikacji błędów. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od tego 
wymogu lub zmianę zapisu z uwagi na wysokie ryzyko wadliwego działania sprzętu po dokonywaniu czynności 

serwisowych przez osoby bez odpowiedniego przeszkolenia oraz wyposażenie specjalistycznego i poniesienie z tego 

tytułu wyłącznej odpowiedzialności przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza przeszkolenie pracowników Działu Technicznego w zakresie: - obsługi technicznej 
aparatu, - procedur okresowych czynności konserwacyjnych, - diagnostyki i identyfikacji błędów. 

 

18. Treść pytania: Pytanie do pkt. 11: ATS Serwis Techniczny Aescualp Chifa sp. z o.o. jest jedynym autoryzowanym 
serwisem firmy BBraun w Polsce i nie jest upoważniony do udostępniania dokumentacji serwisowej 

lub oprogramowania serwisowego. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich dokumentów 

technicznych tj. instrukcji obsługi, karty gwarancyjnej, paszportu technicznego oraz podstawowych informacji 



 
Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn. 

 „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni" – część II 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-24/2019 
 

 

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni" nr POIS.09.01.00-00-0176/17 
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego 

oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

 

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

 
 

 

32-700, Bochnia 
ul. Krakowska 31 
REGON: 000304349 

NIP: 868-16-04-021 
Centrala, tel.: (14) 615-34-00 
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 

Fax: (14) 615-32-02 
Strona www: www.szpital-bochnia.pl 
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl  

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 

Strona 4 z 8 

 

techniczno-serwisowych zawierających: - wykaz czynności wykonywanych podczas przeglądu technicznego, - 
wykazów części zamiennych wraz z numerami katalogowymi, - opis czynności wymiany elementów 

eksploatacyjnych oraz części zamiennych nie wymagających stosowania oprogramowania serwisowego. 
Nadmieniamy, że oferowane przez nas urządzenia nie posiadają kodów oraz haseł dostępu uniemożliwiających 

serwisowanie osobą posiadającym odpowiednie oprzyrządowanie i odbyte specjalistyczne szkolenia. Wnioskujemy 

o odstąpienie od obowiązku dostarczenia instrukcji serwisowej / oprogramowania serwisowego lub zmianę zapisu. 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie dokumentacji dotyczącej przeglądów w języku polskim zawierającą 
min. in.: wykaz czynności wykonywanych podczas przeglądu technicznego, wykazów części zamiennych wraz 
z numerami katalogowymi, opis czynności wymiany elementów eksploatacyjnych oraz części zamiennych 
nie wymagających stosowania oprogramowania serwisowego.  

 
19. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 1-5: W przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 ust. 1 
(w tym w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w § 2 ust. 5 powyżej), 

Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę w realizacji Umowy w wysokości 0,5% 
kwoty brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto opóźnionego w realizacji przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

20. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 1-5: W przypadku niedostarczenia któregokolwiek z dokumentów, 

o których mowa w § 2 ust. 3, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej za zwłokę w realizacji 

Umowy w wysokości 0,1% kwoty brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty, za każdy 
dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone 

dokumenty. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

21. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 1-5: W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu 

wynikającego z gwarancji lub rękojmi, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę za zwłokę 
w wysokości 0,5% kwoty brutto reklamowanego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej 

niż 10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

22. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 1-5: 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 wskazanej w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
23. Treść pytania: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 1-5: W przypadku innego naruszenia postanowień Umowy, niż 
wskazane powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 

kwoty brutto nienależycie wykonanego przedmiotu umowy, za każdą postać naruszenia, jednak nie więcej niż 10% 
wartości brutto nienależycie wykonanego przedmiotu umowy. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
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24. Treść pytania: 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: Zgodnie z SIWZ 
 

25. Treść pytania: Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania 
umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie 

obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 6 ust. 3) 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

26. Treść pytania: Dotyczy: Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do 
SIWZ, Pakiet nr 2 - POMPY INFUZYJNE, część III – szczegółowe wymagania:  Dot. pkt. 8 Prosimy 

o doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie wymagał wbudowanego w pompie, systemu mocowania 
na standardowej szynie medycznej oraz na masztach infuzyjnych o minimalnym zakresie średnicy od 15mm 

do 45mm, bez dodatkowo montowanych uchwytów? Dodatkowo montowane akcesoria są niewygodne w razie 
nagłej potrzeby użycia mogą się zawieruszyć. 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

27. Treść pytania: Dotyczy: Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do 

SIWZ, Pakiet nr 2 - POMPY INFUZYJNE, część III – szczegółowe wymagania: Dot. pkt. 25 Prosimy o wyjaśnienie 
czy Zamawiający będzie wymagał 24 godzinnego rejestru, umożliwiającego przegląd objętości płynów podanych 

we wlewie z możliwością wyszczególnienia objętości płynów podanych w poszczególnych godzinach trwania infuzji? 

Taka funkcjonalność jest niezwykle przydatna i bardzo ułatwia pracę personelowi medycznemu. 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
28. Treść pytania: Dotyczy: Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A 

do SIWZ, Pakiet nr 2 - POMPY INFUZYJNE, część III – szczegółowe wymagania: Dot. pkt. 30 Prosimy 

o doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie wymagał, aby informacje: o objętości leku jaką pacjent otrzymał, 
o czasie pozostającym do opróżnienia strzykawki lub końcu infuzji, stanie naładowania akumulatora były 

wyświetlane jednoczasowo na dużym, czytelnym wyświetlaczu wbudowany w pompie z szerokim kątem widzenia, 
o powierzchni nie mniejszej niż 50 cm²?  

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

29. Treść pytania: Dotyczy: Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A 

do SIWZ, Pakiet nr 2 - POMPY INFUZYJNE, część III – szczegółowe wymagania:  Dot. pkt. 31 Prosimy 
o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał, aby historia zdarzeń np. alarmowych (nie mniej niż 50000 

zapisów/lub1rok) była przechowywana w pamięci pompy, by była dostępna dla personelu bez urządzeń 
dodatkowych? 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
30. Treść pytania: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 5 ochrony przez wilgotnością IP22, spełniając 

przy tym wszystkie pozostałe wymagane parametry SIWZ. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

31. Treść pytania: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia i informację, 
czy Zamawiający wymaga pompy z klawiaturą numeryczną, która umożliwia szybkie wprowadzanie wartości. 



 
Zakup sprzętu medycznego – SOR w ramach projektu pn. 

 „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni" – część II 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-24/2019 
 

 

Projekt pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni" nr POIS.09.01.00-00-0176/17 
w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego 

oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

 

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

 
 

 

32-700, Bochnia 
ul. Krakowska 31 
REGON: 000304349 

NIP: 868-16-04-021 
Centrala, tel.: (14) 615-34-00 
Sekretariat, tel.: (14) 615-32-01 

Fax: (14) 615-32-02 
Strona www: www.szpital-bochnia.pl 
E-mail: administracja@szpital-bochnia.pl  

Rachunek bieżący (podstawowy): 35 1240 4722 1111 0010 5181 7287 
Nawiązki sądowe: 26 1240 4722 1111 0010 5181 7740 

Strona 6 z 8 

 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

32. Treść pytania: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia i informację, 
czy Zamawiający wymaga pompy z kolorowym ekranem dotykowym, która pozwala na szybszą pracę. 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

33. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy centralę monitorującą 

7 zakresów fal z możliwością zapisów trendów z ostatnich 720 h bez funkcji „holterowskiej”? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

34. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy centralę monitorującą 
bez możliwości obliczeń hemodynamicznych?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

35. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 11eCzy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji 

życiowych z prędkością kreślenia do wyboru 12,5 mm/s / 25 mm/s  / 50 mm/s? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
36. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 11g Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji 

życiowych z czułością 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

37. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 11i Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji 
życiowych bez prezentacji zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie 

bieżącymi  odcinkami lub w formie wykresów kołowych?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

38. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 13d Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji 
życiowych bez funkcji pozwalającej na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania 

alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

39. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 16c Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji 
życiowych bez funkcji wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

40. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 16d Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji 
życiowych bez funkcji wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 
41. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 16e Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji 

życiowych bez możliwości pomiaru i wyświetlania wartości PPV (zmienność ciśnienia tętna)?  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 

 

42. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 27b Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji 
życiowych bez funkcji podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru?  
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Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

43. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 27c Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji 
życiowych bez funkcji informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do 

wspólnej sieci?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

44. Treść pytania: dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 28  Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji 
życiowych z portem USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci, bez możliwości przenoszenia konfiguracji 

między monitorami?  

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

45. Treść pytania:  dotyczy Pakietu nr 4 cz. III pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy monitor funkcji 
życiowych bez złącza do podłączenia monitora kopiującego VGA? 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
46. Treść pytania: Punkt nr5  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy strzykawkowej w klasie ochrony IP 23. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 

47. Treść pytania: Punkt 16  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy strzykawkowej bez funkcji wyświetlania 
nazwy oddziału. 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 
48. Treść pytania:  dotyczy aparatu do mechanicznego uciskania klatki piersiowej – pakiet nr 3.Czy Zamawiający, z 

racji charakteru pracy aparatu w Oddziale SOR, będzie punktował urządzenie o najniższej wadze kompletnego 
zestawu roboczego? Proponujemy aparat z waga max. 5 kg. 

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ 
 
49. Treść pytania: dotyczy aparatu do mechanicznego uciskania klatki piersiowej – pakiet nr 3. Czy Zamawiający  

będzie wymagał aby aparat do mechanicznego uciskania klatki piersiowej pracował w normalnym trybie, bez 
żadnych przerw w kompresji klatki piersiowej w przypadku podłączenia go jedynie do zasilania sieciowego, także 

bez akumulatora w obwodzie zasilania? 
Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

50. Treść pytania: dotyczy aparatu do mechanicznego uciskania klatki piersiowej – pakiet nr 3. Czy Zamawiający 
dopuszcza urządzenie wykonujące kompresję klatki piersiowej z głębokością w zakresie  od 4 do 6 cm? 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga pod warunkiem, że powyższy parametr jest zgodny 
z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji z roku 2015. 
 
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. 

 

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, informuje, że w dniu 14.08.2019 r., na podstawie art. 38 ust 4a 

pkt 2) ustawy Pzp została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Ogłoszenie dodatkowych informacji, 
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informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany: 
 
ZMIANY W Załączniku nr 1A SIWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.  
 

Mając na uwadze wprowadzone zmiany, Zamawiający na podstawie art. 12a ust 2 ustawy Pzp przedłuża termin 
składania ofert. Termin składnia ofert to 30.08.2019 r. godzina 11:00 

 
ZMIANY W SIWZ  - Wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono.  
 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ. 

 

Załączniki 
 Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania przekazane Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej - tymczasowy nr referencyjny 19-398852-001 

 SIWZ – zmiana 
 Załącznik nr 1A 

 
p.o. DYREKTOR  

Jarosław Kycia  

 


