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A/ZP/SZP.251-13/17 
 

  WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ  
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-13/17 na dostawę: 
 

„Urządzeń medycznych” 
 

Pytanie nr 1 – Dotyczy części nr 2 punktu 8 tabeli parametrów technicznych  

Wnosimy o dopuszczenie myjni o szerokości 600 mm spełniającej pozostałe  wymiary 

opisane w SIWZ. 

Uzasadnienie: 

Szerokość oferowanego urządzenia nieznacznie odbiega od opisu w SIWZ. 

Odpowiedź nr 1  

Tak, Zamawiający dopuszcza myjnię o szerokości 600 mm spełniającą pozostałe wymiary 

opisane w SIWZ. Przy czym Zamawiający informuje że została popełniona omyłka przy 

wyznaczaniu wysokości, poprawnie będzie: „Wymiary zewnętrzne nie większe niż: szerokość 

600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 190 cm …”  

 

Pytanie nr 2 - Dotyczy części nr 2  punktu 9 tabeli parametrów technicznych  

Wnosimy o dopuszczenie myjni z mechanicznym dociskiem drzwi do uszczelki realizowanym 
automatycznie podczas zamykania drzwi. 
Uzasadnienie: 
Oferowane przez nas rozwiązanie jest równoważne do opisanego w SIWZ  
i  niezauważalne dla użytkownika podczas obsługi. 
Odpowiedź nr 2 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 - Dotyczy części nr 2 punktu 27 tabeli parametrów technicznych  

Wnosimy o wykreślenie przedmiotowego punktu. 

Uzasadnienie: 
Opisany parametr w SIWZ uniemożliwia przeprowadzenie pełnego procesu mycia  
i dezynfekcji, co jest niezgodne z normą EN 15883. Zadaniem układu sterowania myjni jest 
kontrola nad poprawnością wykonania pełnego procesu mycia i dezynfekcji  zakończonego 
fazą suszenia, przerwanie takiego i każdego innego procesu powoduje, iż formalnie jest on 
nieważny. Dodatkowo proszę zwrócić uwagę, iż w celu przygotowania instrumentarium do 
skutecznego procesu sterylizacji niezbędne jest, aby było ono suche. 
Odpowiedź nr 3 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 4 – Dotyczy części nr2 punktu 30 tabeli parametrów technicznych 

Wnosimy o dopuszczenie myjni narzędziowej sterowanej mikroprocesorowo wyposażonej  
w panel sterujący z przyciskami dotykowymi i ekranem graficzno - tekstowym  
o przekątnej 3,4 cala z informacją o postępie cyklu.  
Uzasadnienie: 
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Oferowane przez nas rozwiązanie jest, co najmniej równoważne do opisanego w SIWZ. Panel 
dotykowy wyposażony w wyświetlacz oraz przyciski dotykowe pozwalają na pełną kontrolę 
urządzenia i informują użytkownika o bieżącym stanie urządzenia oraz wykonywanej 
aktualnie czynności. Przekazywane informacje poprzez wyświetlacz LCD pozwalają 
użytkownikowi na bieżącą ocenę stanu myjni, planowanie dalszej pracy oraz pełny nadzór 
nad procesem mycia i dezynfekcji. Ponadto idealnie gładka powierzchnia panelu pozwala na 
pełną dezynfekcję jego powierzchni, co jest istotne z uwagi na zalecenia sanitarno-
epidemiologiczne. 
Odpowiedź nr 4 

Tak, Zamawiający dopuszcza myjni narzędziowej sterowanej mikroprocesorowo wyposażonej 

w panel sterujący z przyciskami dotykowymi i ekranem graficzno – tekstowym o przekątnej 

3,4 cala z informacją o postępie cyklu.  

Jednocześnie, Zamawiający podtrzymuje konieczność posiadania przez myjnie graficznego 

wskaźnika postępu procesu poza wyświetlaczem. 

 

Pytanie nr 5 - Dotyczy części nr 2 punktu 51 tabeli parametrów technicznych 

Wnosimy o dopuszczenie kwaśnego środka do użytku maszynowego bez zastosowania 

tenzydów. 

Uzasadnienie: 

Oferowany środek jest rozwiązaniem równoważnym o identycznych właściwościach  

i skuteczności działania. 

Odpowiedź nr 5 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 6 - Załącznik nr 6 do SIWZ - Część nr 3 - Aparat do znieczulania ogólnego 

Do punktu 34: Czy Zamawiający dopuści system monitorowania zapewniający możliwość 

rozbudowy o wyświetlanie danych z oferowanego aparatu do znieczulenia na ekranie 

kardiomonitora: krzywe, zmierzone parametry, ustawienia respiratora? 

Odpowiedź nr 6 

Tak, Zamawiający dopuści system monitorowania zapewniający możliwość rozbudowy  

o wyświetlanie danych z oferowanego aparatu do znieczulenia na ekranie kardiomonitora: 

krzywe, zmierzone parametry, ustawienia respiratora. 

 

Pytanie nr 7 - Załącznik nr 6 do SIWZ - Część nr 3 - Aparat do znieczulania ogólnego 

Wymagania dot. szkoleń i dokumentacji, część I oraz II (aparat do znieczulania oraz monitor 

pacjenta) oraz par. 7 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o ograniczenie liczby 

bezpłatnych szkoleń (poza szkoleniem podczas instalacji oraz przypominających podczas 

przeglądów) do maksymalnie pięciu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

ustalonym wcześniej z Wykonawcą. Liczba osób prowadzących szkolenia jest ograniczona, 

stąd wynika konieczność wcześniejszego ustalenia terminu szkolenia. 

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający przychyla się do wniosku i zmienia zapis w Wymaganiach dot. szkoleń  

i dokumentacji, część I oraz II (aparat do znieczulania oraz monitor pacjenta) oraz par. 7 

wzoru umowy: 

„Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenia na terenie Instytutu w ilości wg potrzeb 

Zamawiającego w trakcie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym (od uruchomienia), 

poświadczone protokołami; 

W tym:  
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a) Pierwsze szkolenia przed podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego – max. 5 

szkoleń, 

b) Kolejne w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach – 5 szkoleń, 

c) Szkolenia przypominające podczas przeglądów okresowych w czasie gwarancji – max. 

3 szkolenia,” 

 

Pytanie nr 8 - Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy 

Par. 5 ust. 7 - Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę 

wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci 

komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną? 

Odpowiedź nr 8 

Tak, Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za 

pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub 

poprzez rozmowę telefoniczną. 

 

Pytanie nr 9 - Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy 

Par. 5 ust. 9 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest 

import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża 

czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w 

ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 

3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści: Czas naprawy bez 

konieczności wymiany części do 3 dni roboczych, czas naprawy do 5 dni roboczych  

w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych  

w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE? 

Odpowiedź nr 9 

Tak, Zamawiający dopuszcza częściowo powyższe. W związku z czym zmienia § 5 ust. 9  
we wzorze umowy i nadaje mu następujące brzmienie:   
„Termin skutecznej naprawy:  

a) niewymagającej wymiany części – maksimum do 2 dni roboczych od momentu 
zgłoszenia,  

b) do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza 
Polski 

c) do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza 
UE.” 

 
Pytanie nr 10 - Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy 

Par. 5 ust. 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację tego ustępu: 

„W przypadku 3 – krotnie powtarzającej się istotnej usterki tego samego 

elementu/podzespołu urządzenia, element/podzespół urządzenia zostanie wymieniony na 

nowy (wolny od wad) w terminie 30 dni od daty wystawienia karty pracy” ? 

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. 

Odpowiedź nr 10 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 11 -  Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy 

Par. 5 ust. 13 – Czy celem ujednolicenia zapisów, wzoru umowy względem standardów 

rynkowych, Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację tego ustępu: 

„Dla nowo zainstalowanych podczas naprawy części i podzespołów, okres gwarancji wynosi 

min. 6 miesięcy lecz nie może być on krótszy niż udzielona gwarancja na całe urządzenie.” ? 

Odpowiedź nr 11 

Zamawiający wskazuje, że informacja o okresie gwarancji dla nowo zainstalowanych podczas 

naprawy części i podzespołów podana jest w § 5 ust. 18 i wynosi „min. 12 miesięcy lecz nie 

może być on krótszy niż udzielona gwarancja na całe urządzenie”. Zamawiający podtrzymuje 

zapisy wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 12 - Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy 

Par. 9 ust. 3 - Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać 

żadnej ze Stron. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do 

usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego 

terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Prosimy o następującą 

modyfikację: 

 „3.Odstąpienie od niniejszej umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i zawierać uzasadnienie jego dokonania. Przed odstąpieniem od Umowy 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia i wyznaczy mu w tym celu 

dodatkowy odpowiedni termin Odstąpienie od umowy uznaje się za skuteczne z chwilą 

doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia.”  

Odpowiedź nr 12 

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z czym zmienia § 9 ust. 3 we wzorze 
umowy i nadaje mu nowe brzmienie:   
„Odstąpienie od niniejszej umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i zawierać uzasadnienie jego dokonania. Przed odstąpieniem od Umowy 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia i wyznaczy mu w tym celu 

dodatkowy odpowiedni termin. Odstąpienie od umowy uznaje się za skuteczne z chwilą 

doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia.” 

 

Pytanie nr 13 - Załącznik nr 7 do SIWZ - GWARANCJA I SERWIS – WYMAGANIA  

Punkt 3 - Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę 

wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci 

komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną? 

Odpowiedź nr 13 

Tak, Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za 

pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub 

poprzez rozmowę telefoniczną. 

 

Pytanie nr 14 - Załącznik nr 7 do SIWZ - GWARANCJA I SERWIS – WYMAGANIA  

Punkt 4 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest 

import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża 

czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w 

ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 

3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści: Czas naprawy bez 

konieczności wymiany części do 3 dni roboczych, czas naprawy do 5 dni roboczych w 

przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w 

przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE? 
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Odpowiedź nr 14 

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z czym modyfikuje zapisy w pkt. 4 
Załącznika nr 7 do SIWZ - GWARANCJA I SERWIS – WYMAGANIA i nadaje mu nowe 
brzmienie:   
„Termin skutecznej naprawy:  

a) niewymagającej wymiany części – maksimum do 3 dni roboczych od momentu 
zgłoszenia,  

b) do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza 
Polski 

c) do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza 
UE.” 

 

Pytanie nr 15 - Załącznik nr 7 do SIWZ - GWARANCJA I SERWIS – WYMAGANIA  

Punkt 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację tego punktu: 

„W przypadku 3 – krotnie powtarzającej się istotnej usterki tego samego 

elementu/podzespołu urządzenia, element/podzespół urządzenia zostanie wymieniony na 

nowy (wolny od wad)”? 

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. 

Odpowiedź nr 15 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 16 - Dotyczy Części nr 2: 
Dot. pkt. 9 – Czy Zamawiający nie popełnił błędu wymagając komory jednodrzwiowej 
jednocześnie wymagając „blokada drzwi podczas procesu, zabezpieczenie przed 
jednoczesnym otwarciem po obu stronach” . Zabezpieczenie przed otwarciem po obu 
stronach oznacza urządzenie przelotowe tj. dwu drzwiowe. 
Odpowiedź nr 16 
Tak, Zamawiający popełnił błąd wymagając komory jednodrzwiowej jednocześnie 
wymagając „blokada drzwi podczas procesu, zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem 
po obu stronach”. Poprawnie zapis brzmi: 
 „Komora jednodrzwiowa z drzwiami przeszklonymi otwieranymi manualnie, wyposażonymi  
w ergonomiczne uchwyty dla lewo i praworęcznych osób, po otwarciu tworzącymi stolik do 
załadunku i rozładunku myjni, blokada drzwi podczas procesu, z automatycznymi dociskiem 
do uszczelki przy pomocy siłownika elektrycznego.”  
 
Pytanie nr 17 - Dotyczy Części nr 2 
Dot. pkt. 15 – Czy Zamawiający pisząc o automatycznej regulacji ilości wody w zależności od 
rodzaju wsadu ma na myśli automatyczne rozpoznawanie wózka wsadowego i automatyczne 
dobieranie programu i ilości wody do wsadu? Rozwiązanie, w którym ilość wody byłaby 
dobierana w zależności od ilości narzędzi w wózku nie pozwala na zwalidowanie procesu 
mycia i dezynfekcji, co naraża Zamawiającego na ewentualne roszczenia ze strony 
pacjentów. 
Odpowiedź nr 17 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający ma na myśli ilość wody automatycznie 
regulowaną w zależności od wielkości i rodzaju wsadu.  
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Pytanie nr 18 - Dotyczy Części nr 2 
Dot. pkt. 17 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię kontrolującą ciśnienie w układzie 
cyrkulacyjnym ale nie w najwyższym punkcie? Nie jest prawdą, że jedynie w najwyższym 
punkcie ciśnienie jest najmniejsze. Uzależnione to jest od kształtu oraz średnicy układu 
cyrkulacyjnego. Jeśli układ byłby wykonany z rur o jednakowej średnicy oraz o łagodnym 
przebiegu to wtedy rzeczywiście najmniejsze ciśnienie byłoby w najwyższym punkcie układu. 
Ponieważ układy myjące w myjniach są znacznie bardziej skomplikowane to ustawodawca w 
normie PN-EN ISO 15883 pozostawił producentowi urządzenia wybór, w którym miejscu 
układu należy zamontować czujniki tak aby ich pomiary były jak najbardziej miarodajne. 
Odpowiedź nr 18 
Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny myjnię kontrolującą ciśnienie w układzie 
cyrkulacyjnym ale nie w najwyższym punkcie. 
 
Pytanie nr 19 - Dotyczy Części nr 2 
Dot. pkt. 21 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w grzałki komory  
o mocy 7,5kW? Moc elementów dobierana jest przez producenta w zależności od konstrukcji 
myjni. Oferowane przez nas myjnie zapewniają doskonałe efekty mycia i dezynfekcji przy 
zastosowaniu znacznie mniej energochłonnych grzałek, co przekłada się na niższe 
zapotrzebowanie energii przez urządzenie w czasie cyklu mycia i dezynfekcji, a przez to 
przyczynia się do realnych oszczędności dla Zamawiającego. 
Odpowiedź nr 19 
Nie, Zamawiający nie dopuszcza do oceny myjni wyposażonej w grzałki komory o mocy 

7,5kW. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 20 - Dotyczy Części nr 2 
Dot. pkt. 26 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, w której regulacja temperatury 
odbywa się w zakresie od 30 do 140°C? Ponieważ oferowana przez nas myjnia wyposażona 
jest w nowoczesny sprzęg wózka z komorą mycia, który zmniejsza straty o ponad 80% w 
stosunku do rozwiązań konkurencyjnych nie musi nagrzewać powietrza aż do 150°C, co 
pozwala nie tylko na oszczędność energii elektrycznej i czasu ale również oszczędza 
narzędzia. 
Odpowiedź nr 20 
Tak, Zamawiający dopuszcza do oceny myjnię, w której regulacja temperatury odbywa się  
w zakresie od 30 do 140°C.  
 
Pytanie nr 21 - Dotyczy Części nr 2 
Dot. pkt. 30 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w kolorowy 
wyświetlacz graficzny ze wskaźnikiem postępu cyklu oraz przyciski dotykowe, bez 
dodatkowego wskaźnika poza wyświetlaczem? Jest to rozwiązanie znacznie nowocześniejsze 
i bardziej funkcjonalne niż opisane w SIWZ. 
Odpowiedź nr 21  
Zamawiający dopuszcza do oceny myjnię wyposażoną w kolorowy wyświetlacz graficzny ze 
wskaźnikiem postępu cyklu oraz przyciski dotykowe. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje 
konieczność posiadania przez myjnie graficznego wskaźnika postępu procesu poza 
wyświetlaczem. 
 
Pytanie nr 22 - Dotyczy Części nr 2 
Dot. pkt. 54 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie takiego szkolenia po  
upływie okresu gwarancji? W tym czasie to i tak Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za 
urządzenie. 
Odpowiedź nr 22  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na przeprowadzenie takiego szkolenia po upływie okresu 
gwarancji. Szkolenie to ma odbyć się w trakcie trwania umowy przed podpisaniem protokołu 
zdawczo – odbiorczego, następnie szkolenia przypominające podczas przeglądów 
okresowych w czasie gwarancji. 
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Pytanie nr 23 - Dotyczy Części nr 2 
Dot. pkt. 55 – Prosimy o określenie maksymalnej ilości szkoleń oraz osób w nich 
uczestniczących. Zgodnie z obecnym zapisem Zamawiający może wymagać codziennych 
szkoleń dla całego personelu Instytutu co jest fizycznie niewykonalne oraz niemożliwe do 
skalkulowania pod względem kosztowym. 
Odpowiedź nr 23 
Zgodnie z odpowiedzią nr 7. 
 
Pytanie nr 24 - Dotyczy Części nr 2 
Dot. pkt. 8 – Prosimy o informację czy nastąpiła omyłka przy wyznaczeniu wysokości myjni? 
Odpowiedź nr 24 
Zamawiający informuje, że została popełniona omyłka przy wyznaczaniu wysokości, 

poprawnie będzie: „Wymiary zewnętrzne nie większe niż: szerokość 600 mm, głębokość 800 

mm, wysokość 190 cm …”  

 
Pytanie nr 25 - Dotyczy Części nr 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy myjni dezynfektora (zadanie 
nr 2) do 6 tygodni od dnia podpisania umowy? 
Odpowiedź nr 25 
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy myjni dezynfektora (części 
nr 2) do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.  
 
Pytanie nr 26 - Dotyczy Części nr 2 
Czy Zamawiający wymaga przedłożenia autoryzacji serwisu Wykonawcy wystawionej przez 
producenta oferowanej myjni dezynfektora w zadaniu nr 2? 
Odpowiedź nr 26 
Tak, Zamawiający wymaga przedłożenia autoryzacji serwisu Wykonawcy wystawionej przez 
producenta oferowanej myjni dezynfektora w części nr 2. 
 
 

Część nr 3 - Aparat do znieczulania ogólnego 
I APARAT DO ZNIECZULANIA OGÓLNEGO WRAZ Z MONITOREM 

 
Pytanie nr 27 - dotyczy pkt. 2. 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do znieczulania z możliwością łatwego 
przemieszczania dzięki kółkom jezdnym o dużej średnicy 15 cm i masie własnej aparatu 
poniżej 160 kg, nieznacznie przekraczającej wymagania Zamawiającego? 
Odpowiedź nr 27  
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 28 - dotyczy pkt. 6. 
Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z trójstopniową regulacją oświetlenia? 
Odpowiedź nr 28 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 29 - dotyczy pkt. 12. 
Czy Zamawiający dopuści system automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu 
w mieszaninie oddechowej na poziomie 21% z automatycznym odcięciem dopływu N2O przy 
nastawieniu przepływu tlenu poniżej 150 ml/min? 
Odpowiedź nr 29 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 30 - dotyczy pkt. 28. 
Ze względu na brak nastawy objętości oddechowej w trybach kontrolowanych ciśnieniem i 
regulacją ciśnienia wdechowego, objętość oddechowa pacjenta zależy od stanu płuc i dróg 
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oddechowych oraz układu rur pacjenta i nie może być przewidziana przez obsługę. Czy 
Zamawiający zrezygnuje z postawionego w pkt. 38 wymogu? 
Odpowiedź nr 30 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 31 - dotyczy pkt. 47. 
Czy Zamawiający dopuści do aparat do znieczulania z ekranem wbudowany w obudowę 
aparatu, umożliwiającym wygodną obsługę aparatu? 
Odpowiedź nr 31 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 32- dotyczy pkt. 48. 
Ze względu na różne rodzaje interfejsów użytkownika stosowane w aparatach do 
znieczulania zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat do 
znieczulania umożliwiający konfigurację minimum czterech zakładek i okien ekranu 
respiratora? 
Odpowiedź nr 32 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 33 - dotyczy pkt. 61. „instrukcję komunikatów (do powieszenia) w języku 
polskim” 
Ze względu na wymienienie komunikatów w instrukcji operatora zwracamy się z pytaniem, 
czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania wyposażony w przywieszaną instrukcję 
„Przedoperacyjny test kontrolny”  w języku polski zamiast instrukcji komunikatów? 
Odpowiedź nr 33 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 
 

Dotyczy Część 3: I MONITOR (na aparacie do znieczulenia) 
 
Pytanie nr 34 
AD. 6 
Czy Zamawiający dopuści monitor pozwalający na wybór jednego z pięciu predefiniowanych 
ustawień (konfiguracji) ekranu? 
Odpowiedź nr 34 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 35 
AD. 25 
Czy Zamawiający dopuści monitor pozwalający na pomiar ciśnienia IBP w zakresie -50 do 
300mmHg? 
Odpowiedź nr 35 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 36 
AD. 28 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie pozwalające na rozbudowę o pomiar metabolizmu  
w urządzeniu wolnostojącym nie wyświetlającym sygnału na ekranie monitora pacjenta? 
Odpowiedź nr 36 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 37 
AD. 29 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym pomiar NMT realizowany jest przez moduł w 
aparacie do znieczulenia (czyli obecny na tym samym stanowisku anestezjologa)? 
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Odpowiedź nr 37 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 38 
AD. 32 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym monitor funkcji życiowych oraz aparat do 
znieczulenia wytwarzane są przez różnych producentów w sytuacji kiedy serwis realizowany 
będzie przez tego samego dystrybutora? 
Odpowiedź nr 38 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 39 
AD. 34 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym parametry mierzone przez aparat do 
znieczulenia będą wyświetlane wyłącznie na ekranie aparatu, a parametry mierzone przez 
monitor pacjenta wyświetlane będą wyłącznie na jego ekranie? 
Odpowiedź nr 39 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
 

 
Dotyczy Część 3: II MONITOR TRANSPORTOWO – STACJONARNY 

 
Pytanie nr 40 
AD. 9 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie pozwalające na sterowanie przez klawiaturę, mysz 
komputerową, bezprzewodowy wskaźnik, bez możliwości sterowania z powielającego ekranu 
dotykowego? 
Odpowiedź nr 40 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 41 
AD. 10. 
Czy Zamawiający dopuści monitor pozwalający na wybór jednego z pięciu predefiniowanych 
ustawień (konfiguracji) ekranu? 
Odpowiedź nr 41 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 42 
AD. 11. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym wskaźnik alarmowy umieszczony jest w 
górnej części obudowy urządzenia i widoczny w promieniu 180 stopni (bez możliwośći 
regulacji jasności świecenia)? 
Odpowiedź nr 42 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 43 
AD. 13. 
Czy Zamawiający dopuści monitor pozwalający na pracę na zasilaniu akumulatorowym przez 
znacznie dłuższy czas (ponad 8 godzin w warunkach standardowych) przy zastosowaniu 
dwóch akumulatorów (w dostawie), nie posiadający wskaźnika poziomu naładowania 
bezpośrednio na akumulatorze? 
Odpowiedź nr 43 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
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Pytanie nr 44 
AD. 18. 
Czy Zamawiający dopuści monitor pozwalający na monitorowanie EKG z 12 odprowadzeń  
z raportem diagnostycznym wskazującym HR, PR, QRS, QT/QTc, Oś P/QRS/T, RV5/SV1 Amp 
oraz RV5+SV1 Amp, przy jednoczesnym wyświetleniu opisowego wyniku diagnozy, bez 
kryteriów specyficznych dla płci oraz bez diagnozy ACI-TIPI? 
Odpowiedź nr 44 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 45 
AD. 21. 
Czy Zamawiający dopuści monitor pozwalający na pomiar parametru QT/QTc na żądanie 
użytkownika? 
Odpowiedź nr 45 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 46 
AD. 23. 
Czy Zamawiający dopuści monitor pozwalający na monitorowanie SpO2 z jednego źródła  
w tym samym czasie? 
Odpowiedź nr 46 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 47 
AD. 25. 
Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w typowe mankiety dla otyłych (zamiast na 
przedramię)?  
Odpowiedź nr 47 
Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 
Pytanie nr 48 
AD. 26. 
Czy Zamawiający dopuści monitor pozwalający realizację stazy żylnej przez standardową 
opaskę dołączoną do dostawy z monitorem? 
Odpowiedź nr 48 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 49 
AD. 27. 
Czy Zamawiający dopuści monitor pozwalający na monitorowanie ciśnienia IBP w dwóch 
kanałach w zakresie -50 do 300mmHg, bez kursora krzywej IBP oraz bez pomiaru SPV? 
Odpowiedź nr 49 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 50 
AD. 29, 31 
Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o urządzenie zewnętrzne, pracujące 
niezależnie od monitora? 
Odpowiedź nr 50 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 51 
AD. 33. 
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Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o urządzenie zewnętrzne, pracujące 
niezależnie od monitora, realizujące pomiar bodźców nocyceptywnych przy pomocy innych 
parametrów niż pletyzmogram? 
Odpowiedź nr 51 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 52 
AD. 34. 
Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o urządzenie zewnętrzne, pracujące 
niezależnie od monitora? 
Odpowiedź nr 52 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 53 
AD. 38. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posaiadające możliwości rozbudowy o podłączenie 
urządzeń zewnętrznych innych producentów (niezależnych od monitora)? 
Odpowiedź nr 53 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 54 
AD. 41. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie pozwalające na włączenie przesyłania alarmów między 
monitorami pracującymi w sieci w momencie kiedy występuje przekroczenie progu 
alarmowego, bez regulacji czasu opóźnienia? 
Odpowiedź nr 54 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 55 
AD. 46. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwy 
dostęp do kardiomonitora z zewnątrz szpitala za pośrednictwem sieci internet? 
Odpowiedź nr 55 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 56 - Dotyczy: zapisy SIWZ 
Ad Rozdz. VI pkt. 5.2 ppkt 1a) SIWZ 
Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego 
dokonanie zgłoszenia/powiadomienia do Prezesa URPLWMiPB. Zgodnie z ustawą o wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679)  jedynymi dokumentami 
potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: 
deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy).  
Odpowiedź nr 56 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 57 - Dotyczy: zapisy SIWZ 
Czy Zamawiający zrezygnuje z możliwości uzyskania (potwierdzonych certyfikatem) 
uprawnień serwisowych przez personel techniczny („Wykonawca zobowiązuje się do 
przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób z Działu Aparatury Medycznej  
w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń w zakresie podstawowym, wykonania 
przeglądu o zakresie podstawowym zakupionych urządzeń przez Zamawiającego oraz 
wystawi stosowne Certyfikaty w tym zakresie.”)? 
Zapis, który mógłby zostać wprowadzony 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 
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odpowiedzialność nie ulegają modyfikacją i są konserwowane i naprawiane 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 również pamiętać, że ingerencja w sprzęt bez udziału autoryzowanego serwisu 
w sposób naturalny musi powodować utratę uprawnień gwarancyjnych, ponieważ żaden 
producent nie zapewni prawidłowego działania swego produktu nie mając pewności, czy jest 
on serwisowany w sposób właściwy.  
Ponadto należy pamiętać, że Wykonawca biorący udział w postępowaniu i zawierający 
umowę o udzielenie zamówienia publicznego może być podmiotem w żaden sposób nie 
związanym z wytwórcą oferowanych przez siebie wyrobów, co oznacza, że powyższe zapisy 
umowy ograniczałyby w sposób niezgodny z ustawą prawo do składania ofert przez 
wszystkie  podmioty spełniające wymogi narzucone przez ustawę. 
Należy zwrócić uwagę, że wszelkie naprawy czy przeglądy okresowe, powinny być 
wykonywane przez przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Natomiast  
w trakcie instalacji pracownik serwisu może przeszkolić służby szpitalne z obsługi oraz 
reagowania na sytuacje awaryjne jak również przekazać im podstawowe informacje  
o konserwacji. 
Odpowiedź nr 57 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
  
Pytanie nr 58 -  Dotyczy: zapisy SIWZ 
Prosimy Zamawiającego o podanie konkretnej ilości szkoleń podczas dostawy sprzętu  
i okresu gwarancji. Zapis o nieograniczonej liczbie szkoleń uniemożliwia Wykonawcy 
dokładne oszacowanie kosztu dostawy urządzenia i wszystkiego co z tym będzie związane. 
Zgodnie z tym, jednym z naczelnych, przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
„Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń”. Zapisu proponowanego przez 
Zamawiającego w żadnym wypadku nie można uznać, ani za jednoznaczny, ani tym bardziej 
za dostatecznie dokładny i wyczerpujący. 
Odpowiedź nr 58 
Zgodnie z odpowiedzią nr 7. Natomiast okres gwarancji został określony przez 
Zamawiającego w Załączniku nr 7 do SIWZ. 
 
 

Dotyczy: projekt umowy, załącznik nr 4 do SIWZ oraz załącznika nr 7 do SIWZ 
(Gwarancja i serwis - wymagania) 

 
Pytanie nr 59 
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu reakcji serwisu do 48 godzin. 
Odpowiedź nr 59 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 60 
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych. 
Odpowiedź nr 60 
Zgodnie z odpowiedzią nr 9.  
 
Pytanie nr 61 
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego. 
Odpowiedź nr 61 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 62 
Ad. par.  ust. 13 
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Prosimy Zamawiającego o zmianę ww. paragrafu na następujący: „W przypadku 3-krotnie 
powtarzającej się usterki tego samego elementu/podzespołu/części Wykonawca jest 
zobowiązany do wymiany tego elementu/podzespołu/części na nowe (zgodnie….)”. 
Odpowiedź nr 62 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pytanie nr 63 
Ad par. 8 ust. 2 pkt 1) 
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej w podpunktach a-d na 0,1% wartości towaru 
którego opóźnienie dotyczy. 
Odpowiedź nr 63 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 64 
Ad par. 8 ust. 2 pkt 2) 
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości towaru którego opóźnienie  
w dokonaniu przeglądu dotyczy. 
Odpowiedź nr 64 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 65 
Ad par. 8 ust. 2 pkt 3) 
Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości umowy. 
Odpowiedź nr 65 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 66 
Ad par. 8 ust. 3 
Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: 
Naliczenie kary umownej nastąpi poprzez wystawienie noty wraz z terminem zapłaty  
i uzasadnieniem.  
Odpowiedź nr 66 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w rozdz. VIII Wymagania dotyczące 
wadium pkt 2 na:  
„Kwota wadium jest podzielna w stosunku do każdej części przedmiotu zamówienia. 
Wysokość wadium do poszczególnych części ustala się w następującej wysokości: 
• Część nr 1 –  9 000,00 zł 
• Część nr 2 –  2 500,00 zł 
• Część nr 3 – 11 000,00 zł” 
Zamawiający zmienia także zapisy § 10 wzoru umowy (Zał. nr 4 do SIWZ) w następujący 
sposób nadając mu nowe brzmienie: 
„§ 10 
ZMIANY UMOWY 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej  umowy: 

1) w zakresie zmiany terminu realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać 
to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia, powstałych  
w wyniku ewentualnych prac budowlanych prowadzonych w budynku gdzie przedmiot 
zamówienia ma być realizowany lub dostarczony. 
W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony lub skrócony  
o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za 
porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności, z zastrzeżeniem, że  



Instytut Matki i Dziecka 
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa 
www.imid.med.pl 

termin realizacji umowy całego zamówienia nie przekroczy 8 tygodni od daty zawarcia 
umowy, 

2) zmiany w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy, 

3) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku 
przekształcenia, przejęcia itp.). 

3.   Zakazuje się innych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna  
z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.” 

 
 
 
 
                                                        Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej 
 
  
                                                                                 
                                                                           Joanna Stankiewicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 21 marca 2017 r. 

http://www.imid.med.pl/

