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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
Dostawa sprzętu medycznego anestezjologicznego. 

Numer ogłoszenia: 2012/S 64-103949 ; data wysłania ogłoszenia: 27.03.2012 

 
 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba  
w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iŜ zgodnie z art. 38 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące prośby  
o wyjaśnienia zapisów SIWZ, na które to zamawiający odpowiada:  
 
 
PYTANIE nr 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z obecnego pakietu nr 1 aparatu do znieczulenia, monitorów oraz defibrylatorów oraz 
utworzenie nowych pakietów na te pozycje? Taka czynność umoŜliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawcom, 
a tym samym na uzyskanie korzystniejszych ofert. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraŜa zgody. 
 
PYTANIE nr 2 
Dot. Załącznika nr 2 – pakiet 1 – defibrylator dwufazowy 
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania defibrylatora z modułem pomiaru saturacji SpO2 i ewentualnie z jaką ilością czujników na 
palec w komplecie? 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający wymaga. Wymagana ilość czujników na palec w komplecie  :2 szt. 
PYTANIE nr 3 
Dot. załącznika nr 2 pakietu nr 1- laryngoskop 1 szt. 
Czy Zamawiający dopuści rękojeść zgodną z normą ISO 7376-3 w rozmiarze standardowym, z Ŝarówką ksenonową zasilaną 
bateriami R14? 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 
PYTANIE nr 4 dotyczące załącznika nr 4 – ogólne warunki umowy. 
Dot. §5 
Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu na następujący: 
„Zamawiający przewiduje moŜliwość naliczania kar umownych: 

a) W wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej części umowy, za kaŜdy dzień przekroczenia terminu dostawy, o 
którym mowa w §3 niniejszej umowy. 

b) W wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w 
przypadku, o którym mowa w §6 niniejszej umowy.”? 

Obecne zapisy określające wysokość kar umownych są niewspółmiernie wysokie i nie są w Ŝadnym wypadku proporcjonalne 
do stopnia zawinienia strony. Zgodnie z art. 483 k.c. podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie moŜe, zgodnie z wyrokiem Sądu 
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Okręgowego w Warszawie ( Sygn. Akt. V Ca2344/03), prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego. 
Przy pozostawieniu zapisów bez zmian dziesięciodniowa zwłoka w dostawie powodowałaby zapłatę kary w wysokości 100% 
wartości urządzenia! 
 Pozostawienie ww. zapisów bez zmian w sposób raŜący naruszałoby więc propozycję pomiędzy stopniem zawinienia a 
wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający zmodyfikuje zapisy w zaproponowany sposób. 

PYTANIE nr 5 
 

Pakiet nr 2 wózki anestezjologiczne z szufladami, stanowisko przygotowawcze i blatem do pisania 2 szt. 
 

1. Czy Zamawiający dopuści wózek  o szkielecie, blacie górnym i czołami szuflad wykonanymi                         
z materiału Baydur charakteryzującego się nowoczesnym designem, stabilnością,  niskim poziomem 
hałasu podczas prowadzenia  i wysoką wytrzymałością porównywalną ze stalą nierdzewną? 

Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
PYTANIE nr 6 

 
Pakiet nr 2 wózki anestezjologiczne z szufladami, stanowisko przygotowawcze i blatem do pisania 2 szt. 
 

2. Czy Zamawiający dopuści wózek z wyprofilowanym blatem zabezpieczającym połoŜone przedmioty 
przed upadkiem bądź rozlaniem się? 

 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 
PYTANIE nr 7 

 
Pakiet nr 2 wózki anestezjologiczne z szufladami, stanowisko przygotowawcze i blatem do pisania 2 szt. 
 

3. Czy Zamawiający dopuści wózek z dodatkowym blatem bocznym/ półką do pisania  tworzywową? 
 

PYTANIE nr 8 
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
Pakiet nr 2 wózki anestezjologiczne z szufladami, stanowisko przygotowawcze i blatem do pisania 2 szt. 
 

4. Czy Zamawiający dopuści wózek z nadstawką wyposaŜoną w 11 pojemników? 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
PYTANIE nr 9 

 
Pakiet nr 2 wózki anestezjologiczne z szufladami, stanowisko przygotowawcze i blatem do pisania 2 szt. 
 

5. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposaŜony w 5 szuflad, t czego 3 szuflady o wysokości 100 mm                  
i 2 szuflady o wysokości 150 mm? 

Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
PYTANIE nr 10 

 
Pakiet nr 2 wózki anestezjologiczne z szufladami, stanowisko przygotowawcze i blatem do pisania 2 szt. 
 

6. Czy Zamawiający dopuści wózek  o konstrukcji szczelnej, jednorodnej, z szufladami tworzącymi 
jednolity odlew, bez miejsc łączenia, które mogłyby stanowić źródło infekcji, bez dodatkowych 
elementów uszczelniających, które w proponowanym wózku nie są konieczne? 

PYTANIE nr 11 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet nr 2 wózki anestezjologiczne z szufladami, stanowisko przygotowawcze i blatem do pisania 2 szt. 
 

7. Czy Zamawiający dopuści szuflady z uchwytami wyprofilowanymi z ich frontów, z wgłębieniem, 
bardzo funkcjonalne  i znacznie ułatwiające skuteczną dezynfekcję? 

Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuszcza. 
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PYTANIE nr 12 
 

Pakiet nr 2 wózki anestezjologiczne z szufladami, stanowisko przygotowawcze i blatem do pisania 2 szt. 
 

8. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposaŜony w szuflady wsuwane na prowadnicach ślizgowych,                
z moŜliwością ich wysuwu ok. 90%, bez blokad, które w oferowanym wózku nie są konieczne? 

Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
PYTANIE nr 13 

 
Pakiet nr 2 wózki anestezjologiczne z szufladami, stanowisko przygotowawcze i blatem do pisania 2 szt. 
 

9. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposaŜony w kółka o średnicy 75 mm, ze specjalnie 
wyprofilowaną podstawą doskonale zabezpieczającą wózek przed ewentualnymi uderzeniami                      
i otarciami? 

Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
PYTANIE nr 14 

 
Pakiet nr 2 wózki anestezjologiczne z szufladami, stanowisko przygotowawcze i blatem do pisania 2 szt. 
 

10. Czy Zamawiający dopuści wózek z ergonomicznym uchwytem do przetaczania specjalnie 
wyprofilowanym w blacie wózka, w naroŜu? 

Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
PYTANIE nr 15 

 
Pakiet nr 2 wózki anestezjologiczne z szufladami, stanowisko przygotowawcze i blatem do pisania 2 szt. 
 

11. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach: szerokość 830 mm, głębokość 720 mm, wysokość 
910 mm? 

Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE nr 16 dot. treści SIWZ 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŜenie terminu realizacji zamówienia do 8  tygodni od dnia zawarcia umowy lub inny 

zaproponowany przez Zamawiającego termin? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest 

zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji moŜe zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z 

Zamawiającym. Ponadto wydłuŜenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co 

znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert. 

Odpowiedź: 

Nie. Zmawiający nie wyraŜa zgody. 

PYTANIE nr 17 dot. treści SIWZ 
 

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 10% wartości brutto za kaŜdy 

dzień zwłoki na 1% lub inną niŜszą stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego? Proponowane kary umowne są wysokie, 

zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmniejszy kary umowne – modyfikacja  poniŜej. 

PYTANIE nr 18 Dotyczy Pakietu nr 2 wózki anestezjologiczne  
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3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy z blatem wykonanym ze stali nierdzewnej i trójstronna galeryjką 

równieŜ ze stali nierdzewnej oraz dodatkowym rozkładanym  blatem bocznym z wysokiej jakości tworzywa umieszczonym po 

prawej strony wózka? Oferowane rozwiązanie jest równie korzystne jak wymagane i nie ma wpływu na jego funkcjonalność, 

oferowany wózek jest wykonany z surowców najwyŜszej jakości, gwarantujących długi okres uŜytkowania wózka. 

 

Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
PYTANIE nr 19 Dotyczy Pakietu nr 2 wózki anestezjologiczne  
 

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposaŜone w  5 szuflad o wymiarach uŜytkowych 600x400mm i 

wysokościach uŜytkowych 1 szuflada 50mm, 3 szuflady o wysokości 100mm i 1 o wysokości 240mm bądź 1 szuflada 50mm i 5 

szuflad o wysokości 100mm? Wskazane parametry nieznacznie odbiegają od wymaganych, są jednak dostosowane do 

zgodnych ze standardami ISO wymiarów szuflad. 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

PYTANIE nr 20 Dotyczy Pakietu nr 2 wózki anestezjologiczne  
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego konstrukcja wykonana jest w całości z jednowarstwowej stali 

nierdzewnej kwasoodpornej ? Proponowane rozwiązanie jest znacznie lepsze od wymaganego, zapewnia najwyŜszą jakość, 

stabilność konstrukcji oraz długi okres uŜytkowania wózka. 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 

PYTANIE nr 21 Dotyczy Pakietu nr 2 wózki anestezjologiczne  
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym fronty szuflad wykonane są z wysokiej jakości polietylenu, 

dostępnego w 6 kolorach do wyboru (wskazanych poniŜej + biały), wysuwane w 110% i wypełnione wyjmowanymi koszami z 

wysokiej jakości tworzywa ABS o wymiarach uŜytkowych 600x400mm odpowiadającym standardom ISO bez zaokrąglonych 

naroŜników?  Wskazane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego gdyŜ przede wszystkim gwarantuje pełną dostępność 

do wnętrza wózka, pozwala na całkowite wyjęcie kosza oraz jego natychmiastową dezynfekcję, co w warunkach szpitalnych 

wymagających sterylności jest niezwykle istotne. 

 

 

 

 

Odpowiedź: 
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Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

 

PYTANIE nr 22 Dotyczy Pakietu nr 2 wózki anestezjologiczne  
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposaŜony w tworzywowe uchwyty do otwierania szuflad w kształcie litery 

C bez wgłębienia we froncie? Parametr ten nieznacznie róŜni się od wymaganego jest jednak w pełni funkcjonalny i umoŜliwia 

łatwe otwieranie poszczególnych szuflad. 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

PYTANIE nr 23 Dotyczy Pakietu nr 2 wózki anestezjologiczne  
 

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z uchwytem do przetaczania zamontowanym po lewej stronie wózka? 

Przyjęte rozwiązanie jest równie funkcjonalne jak wymagane i pozwala na swobodne przemieszczanie wózka. 

Odpowiedź 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
: 

PYTANIE nr 24 Dotyczy Pakietu nr 2 wózki anestezjologiczne  
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposaŜony w 4 krąŜki odbojowe wykonane z tworzywa, zamontowane 

bezpośrednio nad kółkami montowane w systemie innym niŜ zatrzaskowy? Wskazane rozwiązanie jest równie korzystne jak 

wymagane i nie obniŜa wartości uŜytkowej wózka, gdyŜ doskonale zabezpiecza go przed ewentualnymi uszkodzeniami. 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

PYTANIE nr 25 Dotyczy Pakietu nr 2 wózki anestezjologiczne  
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, który nie jest wyposaŜony w dodatkowe gniazda montaŜowe? Oferowany 

wózek konfigurowany jest zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego stąd brak konieczności wyposaŜania go w 

dodatkowe otwory montaŜowe. 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

PYTANIE nr 26 Dotyczy Pakietu nr 2 wózki anestezjologiczne  
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposaŜony w uchwyt na pojemnik ze zuŜytymi igłami? Wskazane 

rozwiązanie jest toŜsame z wymaganym. 

 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

PYTANIE nr 27 Dotyczy Pakietu nr 2 wózki anestezjologiczne  
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12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach zewnętrznych bez wyposaŜenia: szerokości 640mm, 

głębokości 480mm i wysokości 980mm (rys. poniŜej)? Wskazane parametry nieznacznie odbiegają od wymaganych, są jednak 

dostosowane do zgodnych ze standardami ISO wymiarów szuflad i doskonale sprawdzają się w praktyce uŜytkowej.  

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 
PYTANIE nr 28 Dotyczy Pakietu nr 2 wózki anestezjologiczne  
13. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania wózek o nośności konstrukcji do 400kg, oraz ładowności kaŜdej z szuflad rzędu 

30kg? Wprowadzenie powyŜszego wymogu umoŜliwi zaoferowanie wyłącznie wózków najwyŜszej jakości, gwarantujących 

długotrwały okres uŜytkowania sprzętu. 

Odpowiedź: 

Nie. Oczekiwania zamawiającego zgodnie z SIWZ 
PYTANIE nr  29 Dotyczy Pakietu nr 3 szafa anestezjologiczna  
14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę, której konstrukcja w całości wykonana jest ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej jednowarstwowej, nie pokrytej jonami srebra, natomiast drzwi z wysokiej jakości półprzezroczystego 

metakrylanu  dostępnego w dwóch kolorach (Ŝółty i niebieski)? Proponowane rozwiązanie nieznacznie róŜni się od 

wymaganego i nie wpływa na funkcjonalność szafy.  

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

PYTANIE nr  30 Dotyczy Pakietu nr 3 szafa anestezjologiczna 

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę, której wnętrze wyposaŜone jest w tworzywowe prowadnice z blokadą 

umoŜliwiające umieszczanie półek i koszy na róŜnej wysokości? Proponowane rozwiązanie nieznacznie róŜni się od 

wymaganego i nie wpływa na funkcjonalność szafy. 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

PYTANIE nr  31 Dotyczy Pakietu nr 3 szafa anestezjologiczna 

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę o wymiarach całkowitych 640x480mm i wysokości 1640mm? Proponowane 

parametry nieznacznie róŜnią się od wymaganych i nie wpływają na funkcjonalność szafy. 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

PYTANIE nr  32 Dotyczy Pakietu nr 3 szafa anestezjologiczna 
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17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę wyposaŜoną  w 4 podwójne tworzywowe  koła o średnicy 125mm, z czego 

dwa posiadają podwójną blokadę obrotu i toczenia, posiadające dodatkową krąŜki odbojowe? Rozwiązanie to równie korzystne 

jak wymagane i zapewnia pełną stabilność szafy oraz jej pełne unieruchomienie. 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający dopuszcza. 
 

 

PYTANIE nr  33 Dotyczy Pakietu nr 3 szafa anestezjologiczna 

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę z drzwiami zamiast rolet, zamykanymi centralnie za pomocą zamka? 

Proponowane rozwiązanie nieznacznie róŜni się od wymaganego i nie wpływa na funkcjonalność szafy. 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

PYTANIE nr  34 Dotyczy Pakietu nr 3 szafa anestezjologiczna 

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę w której zarówno blat górny jak i dolny wykonane są ze stali nierdzewnej i nie 

posiadają gumowych naroŜników? Proponowane rozwiązanie nieznacznie róŜni się od wymaganego i nie wpływa na 

funkcjonalność szafy. 

Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

PYTANIE nr  35 Dotyczy Pakietu nr 3 szafa anestezjologiczna 

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę, wyposaŜoną w system półek modułowych o wymiarach 600x400mm, 

wyłącznie w  następującej konfiguracji: jedna półka tworzywowa, 2 kosze o głębokości 20cm z przegrodami, 6 koszy o 

głębokości 10cm i jeden kosz o głębokości 5cm? Oferowane wyposaŜenie gwarantuje pełną funkcjonalność szafy.  
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Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

 
 
 

MODYFIKACJE: 
 

1. W SIWZ w SIWZ w części: „Oferta składana przez Konsorcjum”- zapis ppkt 4 zastępuje się zapisem „4. Oferta 
konsorcjum winna być podpisana w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodnie z 
zakresem umocowania pełnomocnictwa konsorcyjnego udzielonego Liderowi konsorcjum. Wynagrodzenie naleŜne 
konsorcjum z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wypłacone zostanie na konto podmiotu wskazanego na fakturze 
VAT”. 

2. W SIWZ w  części: „Oferta składana przez Konsorcjum”- zapis ppkt 6 otrzymuje brzmienie: „6. Dokumenty 
wymienione w cz. 6.1, winien złoŜyć kaŜdy z uczestników konsorcjum oddzielnie. Pozostałe dokumenty, których 
przedłoŜenia wymaga Zamawiający, oceniane będą łącznie dla całego konsorcjum” 

3. W SIWZ w części „Oferta składana przez Konsorcjum”- zapis ppkt 7 otrzymuje brzmienie „7. Zamawiający wymaga, 
aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w złoŜonej przez siebie ofercie, wskazali poniŜsze 
informacje:- podmioty wchodzące w skład konsorcjum (firma, adres),- wyznaczonego Lidera wraz ze wskazaniem zakresu 
jego umocowania.” 

4. W SIWZ w załączniku nr 2 pakiet nr 1  aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem i monitorem z moŜliwością 
podwieszenia na kolumnie 3szt o parametrach - dodaje się wiersze 74.- 104. o brzmieniu „ 

74.  Monitor pacjenta do aparatu dorosłych i dzieci TAK  

75.  ekran kolorowy na wysięgniku z moŜliwością regulacji połoŜenia, 
typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli 
przekątna ekranu min. 19" 
-MoŜliwość podłączenia niezaleŜnego ekranu powielającego o 
przekątnej minimum 19” 
do wyboru przez uŜytkownika 
- minimum  trzy odprowadzenia EKG 
- krzywa oddechowa, 
- krzywa pletyzmograficzna, 
- krzywa ciśnienia tętniczego, 
- krzywa stęŜenia gazów  
Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych 

TAK  
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dynamicznych 
- dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i 
innych parametrów na ekranie monitora 
MoŜliwość zaprogramowania przez personel min. 30 róŜnych 
konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). 

76.  zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz TAK  

77.  Sterowanie poprzez pokrętło i przyciski lub ekran dotykowy. 
MoŜliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz 
skanera kodów kreskowych 

TAK  

78.  pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych 
parametrów 
 min. 24 h 
MoŜliwość rozbudowy o trendy z 72h. 

TAK   

79.  alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich 
mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. 
Rejestracja zdarzeń alarmowych.  
MoŜliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego 

TAK  

80.  alarmy techniczne z podaniem przyczyny. TAK  

81.  moduł danych pomiarowych archiwizujący dane pacjenta podczas 
transportu., 

TAK  

82.  pomiar EKG.  
- w zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla 
dorosłych i dzieci 
- ciągła rejestracja i moŜliwość równoczesnej prezentacji 6  
(I, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG 
- pomiar częstości serca,  
- ciągła analiza połoŜenia odcinka ST z moŜliwością wyświetlania 
trendów   
- podstawowa analiza arytmii pracy serca 
MoŜliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. 
- detekcja sygnału stymulatora serca 
- respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości 
oddechów w minucie) w zakesie min. 4-100 odd/min 

TAK  

83.  pomiar saturacji i tętna  TAK  

84.  zakres pomiaru saturacji Sp02 
1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją 
artefaktów  i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub 
zakłóconym sygnale 

TAK  

85.  czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych i dzieci na palec 
dwa czujniki na zestaw. 

TAK  

86.  pomiar temperatur  TAK  

87.  pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej 
(wewnętrznej), w zestawie kable połączeniowe i czujniki dla 
dorosłych  

TAK  

88.  wyświetlanie temperatury T1, T2 i róŜnicy temperatur TAK  

89.  pomiar ciśnienia  TAK  

90.  ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną  TAK  

91.  pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach 
czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji 
pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min,  

TAK  

92.  komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych i 
dzieci 
- 4 róŜne rozmiary wraz z kablem połączeniowym  

TAK  

93.  pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 
kanały: tętnicze i OCś, z moŜliwością rozbudowy do 4 kanałów 
Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. -25 do 320 mmHg 

TAK  

94.  pomiar głębokości znieczulenia BiS  lub Entropia z modułu 
pomiarowego sterowanego z monitora 

TAK  

95.  pomiar zwiotczenia mięśniowego  z modułu pomiarowego 
sterowanego z monitora funkcji Ŝyciowych w komplecie 
wielorazowy sensor dla dorosłych. 

TAK  

96.  pomiar metabolizmu z modułu pomiarowego sterowanego z 
monitora  
Pomiar zuŜycia tlenu (VO2) i wytwarzania dwutlenku 
węgla (VCO2) 
Pomiar wydatku energetycznego (EE) i wskaźnika oddechowego 
(RQ). 
Jeden moduł na trzy aparaty do znieczulenia ogólnego. 

TAK  

97.  MoŜliwość rozbudowy kardiomonitora o moduł programowy 
umoŜliwiający uruchamianie aplikacji klinicznych 

TAK  

98.  Zestaw AMBU dla dorosłych i dla dzieci wielorazowy wraz z 
maskami 3 rozmiary masek. 

TAK  

99.  MoŜliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. MoŜliwość 
podglądu ekranu innego monitora pracującego w sieci bez 
konieczności uŜywania dedykowanych serwerów czy centrali. 

TAK  
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100. Ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy  - monitor 
funkcji Ŝyciowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia 
ogólnego muszą pochodzić od jednego producenta. 

TAK  

101. polskojęzyczne oprogramowanie monitora i modułów , instrukcja 
obsługi w języku polskim 

TAK  

102. Wymagana gwarancja min. 24 miesiące od daty instalacji i 
uruchomienia 

TAK  

103. Przeglądy w czasie okresu gwarancji bezpłatne TAK  

104. Wymagane certyfikaty określone prawem  TAK  

„ 
5. W SIWZ w załączniku nr 4  § 5 otrzymuje brzmienie „1.Zamawiający przewiduje moŜliwość naliczania kar umownych:  

 a)w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za kaŜdy dzień przekroczenia terminu dostawy, o którym jest mowa w 
§ 3 niniejszej umowy.  

b)w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w 
przypadku, o którym mowa w §6 niniejszej umowy.” 

6. . W SIWZ w cz. 5 5.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: zapis „Posiadania wiedzy i 
doświadczenia; 

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeŜeli Wykonawca wykaŜe iŜ wykonał lub wykonuje naleŜycie 
przynajmniej jedną dostawę dla pakietu o następującej łącznej minimalnej wartości: 
Pakiet nr 1 dostawa  sprzętu medycznego anestezjologicznego na kwotę  1211852,00 zł 
Pakiet nr 2 dostawa mebli medycznych na kwotę   45342,72 zł 
Pakiet nr 3 dostawa wózków  anestezjologicznych na kwotę   20736,00 zł” 
Zastępuje się zapisem „1)Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeŜeli Wykonawca wykaŜe iŜ wykonał lub wykonuje naleŜycie 
przynajmniej jedną dostawę dla pakietu o następującej łącznej minimalnej wartości: 
Pakiet nr 1 dostawa  sprzętu medycznego anestezjologicznego na kwotę  1211852,00 zł 
Pakiet nr 2 dostawa wózków  anestezjologicznych na kwotę   20736,00 zł 
Pakiet nr 3 dostawa mebli medycznych na kwotę   45342,72 zł” 
 

7. W SIWZ w cz. 10.1 Wpłata wadium  zapisy „ 
1) Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w 

wysokości:  
Pakiet 1 –  30296,30 zł   
Pakiet 2 –  921,60 zł 
Pakiet 3 –  421,46 zł” 

Zastępuje się zapisami „1)Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia 
wadium w wysokości:  

Pakiet 1 –  30296,30 zł   
Pakiet 2 –  421,46 zł 
Pakiet 3 –  921,60 zł” 

 
8. W SIWZ w cz. 13. Termin składania i otwarcia ofert. zapisy „08.05.2012” zastępuje się zapisami „22.05.2012” 

 
 
W przypadku dopuszczenia jakiegoś parametru w odpowiedzi na pytanie naleŜy wypełniając załącznik nr 2  powołać się na nr 
odpowiedzi. Wszystkie dopuszczenia mają status obowiązujący na zasadach modyfikacji SIWZ.  Ponadto poniewaŜ wprowadzone 
modyfikacje i odpowiedzi wymagają wprowadzenia zmian w ofertach zamawiający przedłuŜa termin składania i otwarcia ofert na 
dzień 22.05.2012r. Godziny pozostają bez zmian.  
 

Z powaŜaniem 
 
 


