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Nr referencyjny  TZ.372.47.2020                                                      Zielona Góra, dnia 24.09.2020 r. 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem 

zamówienia jest "Zakup pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacji 

budynku L – etap II (Onkologia) w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinowskiego w Zielonej 

Górze sp. z o.o. – aparatury medycznej”  Nr sprawy: TZ.372.47.2020. 

 

I 

SPROSTOWANIE  

OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ ZAMAWIAJĄCEGO 

 Zamawiający informuje, że w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 540182234-N-2020 z dnia 

22.09.2020 r. zamieszczonym na Biuletynie Zamówień Publicznych omyłkowo wprowadzona została 

data „2020-10-25” jako data terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu – prawidłowo 

powinno być „2020-09-25”. Zamawiający uznaje powyższą omyłkę za nieistotną ze względu na to, że 

zarówno na miniPortalu (w postępowaniu TZ.372.47.2020) jak również w Zawiadomieniu o zmianie 

terminu składania i otwarcia ofert z dnia 22.09.2020 r. zamieszczonym na stronie BIP Szpitala 

określono prawidłową datę tj. 25.09.2020 r. Powyższe rozbieżności wystąpiły wskutek błędu 

redakcyjnego w trakcie czynności wypełniania formularza ogłoszenia na zmianie ogłoszenia.  

 

II 

ZAWIADOMIENIE 

o udzieleniu wyjaśnień treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), 

zmianie treści SIWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert 

 

Zamawiający informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

że w niniejszym postępowaniu wpłynęły pytania: 

 

Pytanie nr 1  

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści maksymalną szerokość fotela wraz z podłokietnikami 96 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulacją segmentu podudzia w zakresie 0o – 45o? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści fotel ważący ok. 115 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści fotel nie posiadający możliwości łatwego demontażu materaca oraz 

poszycia bez użycia dodatkowych narzędzi? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. 
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Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający możliwość wyboru kolorystyki tapicerki, do wyboru 

kolor pomarańczowy lub niebieski? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy: Zadanie nr 1 – Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w dwa podłokietniki bez regulacji wysokości, z kątem 

ustawienia, w pozycji Trendelenburga odchylane do segmentu oparcia pleców? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 7 

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu - Nr referencyjny: TZ.372.47.2020, zadanie nr 6, zwracam 

się z zapytaniem, czy jest możliwość dopuszczenia oferty na  głowicę convex do aparatu USG TUS-

AI600 o niżej wymienionych parametrach: 

• zakres pracy 1,9 - 6 MHz 

• kąt widzenia 70° 

Na obecną chwilę, głowica, której Państwo poszukują jest ciężko dostępna i bardzo kosztowna. Z 

posiadanego 10-cio letniego doświadczenia możemy zaproponować głowicę PVT-375BT (nazwa 

oryginalna), która cieszy się wysoką popularnością i dostępnością na rynku do w/w aparatu USG, co 

za tym idzie przekłada się to na atrakcyjną cenę sondy oraz sprawdzoną i niezawodną jakość. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków o całkowitej szerokości 

950 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków o regulacji segmentu 

podudzia w zakresie -30 ° do +15°? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 10 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków, którego waga wynosi 

120 kg? Waga foteli w żaden sposób nie wpływa na jakość użytkowania oraz na mobilność fotela i 

trudności w jego przetaczaniu przez personel medyczny. Nie ma to żadnego wpływu na ergonomię 

oraz higienę pracy personelu. Ponadto solidna konstrukcja naszego fotela oraz solidne podzespoły, 

które niestety są ciężkie, gwarantują stabilność i wytrzymałość przy wysokich obciążeniach fotela 

(180 kg)  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 11 

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków, który nie posiada łatwo 

demontowalnej tapicerki? Fotel, który chcemy zaoferować nie posiada demontowalnej tapicerki, 

jednak tapicerka jest bezszwowa, co zapobiega wnikaniu zabrudzeń i sprawia łatwość w czyszczeniu i 

dezynfekcji. Ponadto segment oparcia pleców, segment siedziska, podłokietniki i podparcie stóp 

posiadają tworzywowe osłony, które dodatkowo zabezpieczają tapicerkę przed wnikaniem 

zanieczyszczeń i zabrudzeń, dlatego nie ma potrzeby, żeby demontować tapicerkę. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 
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Pytanie nr 12 

Zadanie nr 2 – Iluminator żył – 2 szt 

Czy zamawiający dopuści do przetargu iluminator żył o większej rozdzielczości tj. 414720 pikseli niż 

wymagana 410880 pikseli ale w nieco innych proporcjach 720x576 pikseli ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 3 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 13 

Zadanie nr 2 – Iluminator żył – 2 szt 

Zamawiający określił długość fali światła widzianego w zakresie 530nm co ogranicza możliwości 

wyświetlania mapy naczyń krwionośnych do jednego koloru, zielonego. Abyśmy mogli zaoferować 

Państwu urządzenie z szerszym zakresem funkcji prosimy o dopuszczenie szerszego zakresu światła 

widzialnego co pozwoli na wykorzystanie większej ilości kolorów. Funkcja wyświetlania w wielu 

kolorach zdecydowanie poprawia widoczność mapy naczyń krwionośnych poprzez dopasowanie do 

różnych tonów skóry oraz natężenia oświetlenia zewnętrznego. Światło czerwone mieści się w 

zakresach 620-780nm, niebieskie w zakresach 440-475nm, zielone 490-580nm, filetowe w zakresach 

350-455nm. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie iluminatora żył z 

szerszym zakresem funkcji (w tym wyświetlane kolory) poprzez rozszerzenie zakresu światła 

widzialnego do zakresu 350-780nm co pozwoli na wyświetlanie w innych kolorach. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 3 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 14 

Zadanie nr 2 – Iluminator żył – 2 szt 

Czy zamawiający dopuści do przetargu iluminator żył z wbudowanym wyświetlaczem na którym 

widoczne są wszystkie uruchomione na urządzeniu funkcje oraz informacje dotyczące stanu 

naładowania baterii, które w sposób wizualny sygnalizuje użytkownikowi wszystkie informacje oraz 

alarmy ?     

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 15 

Zadanie nr 2 – Iluminator żył – 2 szt 

Czy zamawiający dopuści do przetargu bardziej wydajny i zużywający mniej energii elektrycznej 

iluminator żył wyposażony w re-ładowalną baterię 3000mAh, zużywający o prawie połowę mniej 

energii tj. 17mAh na minutę pracy niż urządzenie opisane przez zamawiającego zużywające 28,5mAh 

i pozwala na nieprzerwaną pracę przez 180 minut nie zależnie od ilości i mocy włączonych funkcji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian.  

 

Pytanie nr 16 

ZADANIE 1 - Fotel do podawania cytostatyków - 19 szt. 

Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści szerokość fotela z podłokietnikami 99 cm co daje większy komfort 

dla pacjenta podczas przebywania na fotelu ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 17 

ZADANIE 1 - Fotel do podawania cytostatyków - 19 szt. 

Czy Zamawiający w pkt. 13 dopuści wagę fotela 100 kg, dzięki czemu fotel jest bardziej stabilny przy 

większej wadze pacjenta a poza tym fotele do dializ stoją najczęściej w jednym miejscu, więc ciężar 

nie będzie przeszkodą przy ewentualnym sporadycznym transporcie fotela ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 18 

ZADANIE 1 - Fotel do podawania cytostatyków - 19 szt. 
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Czy Zamawiający w pkt. 16 dopuści podnóżek wykonany z tworzywa ABS, który jest trwały i łatwy w 

dezynfekcji? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 19 

ZADANIE 1 - Fotel do podawania cytostatyków - 19 szt. 

Czy Zamawiający w pkt. 18 dopuści segmenty leża tapicerowane stanowiące integralną część fotela 

bez możliwości odejmowania, które to są bardziej trwałe i nie niosą za sobą ryzyka zsunięcia się 

materaca, jego odczepienia i inne co może stanowić narażenie pacjenta np. na upadek z fotela? 

Ponadto chcemy zaznaczyć, że opisana funkcja jest produkowana tylko przez jednego dostawcę na 

rynku polskim, a co się z tym wiąże ograniczona jest konkurencja przy złożeniu oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 20 

Pytania do  zadania nr 2, (iluminator żył),  

Pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy urządzenie z automatyczną, 

płynną zmianą wielkości obrazu bez konieczności przełączania stopniowania w min. trzech 

rozmiarach?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 3 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 21 

Pytania do  zadania nr 2, (iluminator żył),  

Pkt. 23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy regulowany, dwuramienny statyw 

jezdny z funkcją bezprzewodowego ładowania urządzenia i kuwetą na akcesoria pomocnicze? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 22 

Pytania do  zadania nr 2, (iluminator żył),  

Czy Zamawiający oczekuje, aby Skaner naczyń krwionośnych działał na zasadzie bezdotykowej 

projekcji obrazu na skórę poprzez zastosowanie podczerwieni w technologii LASEROWEJ i tym 

samym dopuści ten wymóg? Zastosowanie technologii laserowej jest najbardziej zaawansowanym 

rozwiązaniem w technologii iluminacji naczyniowej i zapewnia użytkownikowi najwyższą jakość 

obrazowania naczyń krwionośnych w czasie rzeczywistym w każdych warunkach. 

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 23 

Pytanie do zadania nr. 1  

Czy zamawiający dopuści następujące parametry fotela do podawania cytostatyków:  

Dotyczy pozycji numer 6. Prosimy o dopuszczenie fotela o długości 230 cm 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 24 

Pytanie do zadania nr. 1  

Czy zamawiający dopuści następujące parametry fotela do podawania cytostatyków:  

Dotyczy pozycji numer 9. Prosimy o dopuszczenie regulacji segmentu oparcia pleców w zakresie 

minimum: +78°  do  - 5° 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 25 

Pytanie do zadania nr. 1  
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Czy zamawiający dopuści następujące parametry fotela do podawania cytostatyków:  

Dotyczy pozycji numer 10. Prosimy o dopuszczenie regulacji segmentu podudzia w zakresie 

minimum: -25°  do  + 0°  uzyskiwana za pomocą siłownika elektrycznego sterowanego pilotem 

ręcznym 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 26 

Pytanie do zadania nr. 1  

Czy zamawiający dopuści następujące parametry fotela do podawania cytostatyków:  

Dotyczy pozycji numer 11. Prosimy o dopuszczenie przechyłu Trendelenburga w zakresie min. -12° 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 27 

Pytanie do zadania nr. 1  

Czy zamawiający dopuści następujące parametry fotela do podawania cytostatyków:  

Dotyczy pozycji 13. Prosimy o dopuszczenie fotela o wadze max. 110 kg 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 28 

Pytanie do zadania nr. 1  

Czy zamawiający dopuści następujące parametry fotela do podawania cytostatyków:  

Dotyczy pozycji 18. Prosimy o dopuszczenie możliwość łatwego demontażu siedziska fotela bez 

użycia dodatkowych narzędzi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 29 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 (Fotel do podawania cytostatyków) punkt 6 dopuści długość 

całkowitą fotela 2000 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 30 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 (Fotel do podawania cytostatyków) punkt 8 dopuści szerokość 

całkowitą 960 mm?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 31 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 (Fotel do podawania cytostatyków) w punkcie 9, 10, 11 dopuści 

wartość parametru -11° zamiast -15° (odpowiednio +11° w punkcie 10) reszta parametrów bez zmian?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający 

zwraca uwagę ze w pkt 9, 10, 11 zmienił minimalne wymagania względem tego parametru. 

 

Pytanie nr 32 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 (Fotel do podawania cytostatyków) punkt 13 dopuści wagę fotela 80 

kg? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 33 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 (Fotel do podawania cytostatyków) punkt 15 dopuści Fotel 

przejezdny na 4 kołach o średnicy 125 mm z możliwością blokady kół? 
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 34 

Fotel do podawania cytostatyków 19 sztuk  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków o całkowitej szerokości 

950 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 35 

Fotel do podawania cytostatyków 19 sztuk  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków o regulacji segmentu 

podudzia w zakresie -30 ° do +15°? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 36 

Fotel do podawania cytostatyków 19 sztuk  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków, którego waga wynosi 

120 kg? Waga foteli w żaden sposób nie wpływa na jakość użytkowania oraz na mobilność fotela i 

trudności w jego przetaczaniu przez personel medyczny. Nie ma to żadnego wpływu na ergonomię 

oraz higienę pracy personelu. Ponadto solidna konstrukcja naszego fotela oraz solidne podzespoły, 

które niestety są ciężkie, gwarantują stabilność i wytrzymałość przy wysokich obciążeniach fotela 

(180 kg) 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 37 

Fotel do podawania cytostatyków 19 sztuk  

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków, który nie posiada łatwo 

demontowalnej tapicerki? Fotel, który chcemy zaoferować nie posiada demontowalnej tapicerki, 

jednak tapicerka jest bezszwowa, co zapobiega wnikaniu zabrudzeń i sprawia łatwość w czyszczeniu i 

dezynfekcji. Ponadto segment oparcia pleców, segment siedziska, podłokietniki i podparcie stóp 

posiadają tworzywowe osłony, które dodatkowo zabezpieczają tapicerkę przed wnikaniem 

zanieczyszczeń i zabrudzeń, dlatego nie ma potrzeby, żeby demontować tapicerkę. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 38 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 5 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie 4,3 kg (z 

akumulatorem)?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 39 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści trendy mierzonych parametrów z 168 h z rozdzielczością od 10 s (dla 

skali czasu 20 minut) do 84 minut (dla skali czasu 168h)? Pragniemy zaznaczyć, że zbyt wysoka 

rozdzielczość dla wymaganej tak dużej skali czasu mogłaby powodować zbyt długą analizę i 

przeszukiwanie trendów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 
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Pytanie nr 40 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 9 Czy Zamawiający dopuści zapamiętywanie do 200 zdarzeń alarmowych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian.  

 

Pytanie nr 41 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 12 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 42 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 15 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru częstości rytmu serca 30 do 300 bpm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 43 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 17 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru częstości rytmu serca ±5% lub ±5 bpm, 

większa z wartości ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 44 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 18 Czy Zamawiający dopuści prędkość kreślenia do wyboru 12,5; 25 i 50 mm/s? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 45 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 20 Czy Zamawiający dopuści czułość 5 mm/mV, 10 mm/mV,  20 mm/mV,  40 mm/mV? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 46 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 21 Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr: zakres analizy odchylenia ST -9 do + 9 mm (-0,9 

do +0,9 mV)? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 47 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 22 Czy Zamawiający dopuści trendy ST, bez możliwości prezentacji zmian odchylenia ST w 

postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie 

wykresów kołowych? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 48 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 23 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor nieposiadający monitorowania odcinka QT? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 49 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 24 Czy Zamawiający dopuści analizę 18 zaburzeń rytmu (Asystole, V Fib / V Tach, V Tach, VT>2, 

R on T, V Brady, Couplet, Bigeminy, Accelerated Ventricular arrhythmia, Multifocal PVCs, A Fib, 

Missing beat, Pause, Tachy, Brady, Trigeminy, Irregular, SV Tachy)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 50 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 26 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru 4-120 odd/min? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 51 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 27 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru ±5 % lub ±5 oddechów na minutę (większa z 

tych wartości)? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 52 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 28 Czy Zamawiający dopuści prędkość kreślenia 6,25 mm/s; 0,625 mm/s? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 53 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 29 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości wyboru odprowadzeń do 

monitorowania respiracji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 54 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 31 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru saturacji 1-100%? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 55 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 32 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru pulsu od 30 do 250 bpm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 56 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 33 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100%: w bezruchu: ±2; 

w ruchu: ±3; niska perfuzja: ±3? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SIWZ.  
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Pytanie nr 57 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 34 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor 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: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 58 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 35 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez alarmu desaturacji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 59 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 37 Czy Zamawiający będzie wymagał za zaoferowania algorytmu pomiarowego NIBP Dinamap 

SuperSTAT, wykorzystującego dwutubowy system wężyków i mankietów oraz schodkowej deflacji, 

zapewniającemu szybkość pomiarów, odporność na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca? 

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 60 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 39 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez pomiaru pulsu z mankietu NIBP? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 61 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 40 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym dokładność parametru NIBP została 

zwalidowana za pomocą metody wewnątrztętniczej (pomiary ciśnienia krwi przy pomocy urządzenia 

są równoznaczne z pomiarami techniką wewnątrztętniczą w zakresie zaleconym przez normę)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 62 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 42 Czy Zamawiający dopuści zakres programowania interwałów w trybie AUTO: regulowany w 

zakresie 1÷120 minut? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 63 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 43 Czy Zamawiający dopuści domyślne początkowe ciśnienie napełnienia mankietu przy 

pomiarze NIBP dorośli/dzieci: 135 ±15 mmHg, noworodek: 100 ±15 mmHg? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 64 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 50 Czy Zamawiający będzie wymagał  również dostarczenia również mankietów dla pacjentów 

otyłych  - stożkowych mankietów walidowanych do pomiaru NIBP na przedramieniu? Proponowane 

rozwiązanie zapewni wiarygodne i precyzyjne pomiary ciśnienia najbardziej otyłych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 
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Pytanie nr 65 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 54 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 66 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 58 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością zawieszenia alarmu na 2 minuty? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 67 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 63 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 68 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 64 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez tej funkcji? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 69 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 65 Czy Zamawiający dopuści funkcję tworzenia raportów EKG, raportów trendów tabelarycznych 

i graficznych oraz raportów w czasie rzeczywistym z możliwością wydruku raportu za pomocą 

rejestratora podłączonego bezpośrednio do monitora lub za pomocą zdalnego rejestratora/drukarki 

laserowej podłączonej do stacji centralnej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 70 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 67 Czy Zamawiający dopuści czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 

3h? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 71 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 68 Czy Zamawiający dopuści czas ładowania akumulatora nie dłuższy niż 4 h ( do poziomu 90%)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 72 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 70 Czy ze względu na niebezpieczeństwo wycieku danych osobowych pacjenta Zamawiający 

zrezygnuje z wymogu eksportu danych do standardowego komputera osobistego? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 73 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  
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Pkt 70 Czy Zamawiający potwierdza, że poprzez wymóg „Kardiomonitor przystosowany do pracy w 

sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w 

zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: 

- rzut minutowy metodami: IKG, PiCCO;  

- IBP” wymaga kardiomonitora przystosowanego do pracy w sieci z centralą pielęgniarską, która 

może również współpracować z innymi kardiomonitorami, wyposażonymi w wymienione 

zaawansowane moduły? Czy jednocześnie Zamawiający dopuści brak możliwości ich wyposażenia w 

moduł IKG? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 74 

części 3: Kardiomonitor – 1 szt.  

Pkt 71 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez pokrywy zabezpieczającej złącza w przypadku 

ich nieużywania? Opisany parametr nie ma znaczenia z klinicznego punktu widzenia.  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 75 

Pytania do wzoru umowy (Załącznik nr 9, TZ.372.47.2020) 

Dotyczy § 3 pkt. 7.  

Brak jest uzasadnienia dla odpowiedzialności Wykonawcy za szkody lub zaginięcie sprzętu powstałe 

po okresie dostarczenia Sprzętu do Szpitala, kiedy to umowa nadal będzie realizowana (np. w zakresie 

realizacji Szkoleń)  Sprzęt będzie pozostawał w dyspozycji Szpitala, a Wykonawca nie ma wpływu na 

warunki przechowywanie Sprzętu. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie punktu nr 7.  

Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy § 3 pkt. 7 Wykonawca ponosi odpowiedzialność jedynie do 

dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego oraz protokołu instalacyjnego. Obie te czynności 

mogą zostać wykonane jednego dnia. Realizacja szkoleń nie wpływa na przenoszenie 

odpowiedzialności. 

 

Pytanie nr 76 

Pytania do wzoru umowy (Załącznik nr 9, TZ.372.47.2020) 

Dotyczy § 5 pkt. 2. Ppkt.4) 

W określonych przypadkach do sprawnego funkcjonowania sprzętu, po próbie naprawy, konieczna 

jest wymiana danego elementu lub modułu.  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 elementu/ podzespołu/ modułu w takich 

przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny 

i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez 

usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość 

wymiany części/modułów. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu umowy na:  

„wymiany elementu / podzespołu / modułu na fabrycznie nowy – w zakresie elementu objętego wadą, 

jeżeli naprawa okaże się niemożliwa lub jeżeli wada dotyczyć będzie elementu/ podzespołu / modułu 

już trzykrotnie naprawianego”?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 77 

Pytania do wzoru umowy (Załącznik nr 9, TZ.372.47.2020) 

Dotyczy § 5 pkt. 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączny czas przestoju aparatury, spowodowany awariami nie był 

dłuższy niż 30 dni? W określonych przypadkach konieczne jest sprowadzenie części zamiennych z 

zagranicy, co wydłuża czas usunięcia usterki, natomiast w przypadku naprawy wydłużającej się, 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia urządzenia zamiennego.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 
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Pytanie nr 78 

Pytania do wzoru umowy (Załącznik nr 9, TZ.372.47.2020) 

Dotyczy § 5 pkt. 4  

Dotyczy § 6 pkt. 1. Ppkt 1, 2 i 4 oraz pkt. 2.  

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych 

przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu 

napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o 

obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 79 

Pytania do wzoru umowy (Załącznik nr 9, TZ.372.47.2020) 

Dotyczy §6 Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego 

działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. 

Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów 

administracji. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” 

zastąpić słowem „zwłoka”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 80 

Pytania do wzoru umowy (Załącznik nr 9, TZ.372.47.2020) 

Dotyczy §6  

Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco 

wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego 

wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do 

nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. 

W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom 

właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18). 

Proponujemy wprowadzenie zapisu o następującej treści: „Maksymalny limit kar umownych, jakie 

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 81 

Pytania do wzoru umowy (Załącznik nr 9, TZ.372.47.2020) 

Dotyczy §6 pkt. 1 ppkt. 1 i 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odbiory częściowe i naliczanie kar od wartości niezrealizowanej 

części umowy? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to 

naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 82 

Pytania do wzoru umowy (Załącznik nr 9, TZ.372.47.2020) 

Dotyczy §7 pkt.3  

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 

wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie 

Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń 

wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju 

epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na 

realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o 

modyfikację treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja 

modyfikacji tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności 
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utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to 

pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na 

dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej 

wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej 

(w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja 

interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności 

dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i 

restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy dodatnie 

Paragrafu o treści: 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, 

nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w 

szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia 

epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, 

zarządzenia organów państwa itp.  

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu 

o czas trwania siły wyższej.  

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może 

należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o 

zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po 

zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w 

stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych 

alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że obciążenie Wykonawcy odpowiedzialnością z tytułu 

nieterminowego wykonania obowiązków umownych (w tym karami umownymi) będzie miało 

miejsce tylko w przypadkach, kiedy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych. W sytuacji, 

kiedy opóźnienie będzie wywołane innymi okolicznościami, np. siłą wyższą, Wykonawca nie będzie 

dociążany odpowiedzialnością. Nie ma uzasadnienia do wprowadzania do umowy postanowie 

przewidujących konieczność zawierania aneksu do umowy w zakresie terminów, w razie wsytąpienia 

tych okoliczności, albowiem to, że Wykonawca w tych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności 

wynika z przepisów prawa a nie jest uzależnione od woli stron, potwierdzonej w przewidzianej 

zmianie umowy. 

 

Pytanie nr 83 

Zadanie 5 

Czy Zamawiający wymaga trwałej konstrukcji przetestowanej do ważenia pacjentów o wadze do 

300kg wykonanej ze stalowego szkieletu i podestu ze szkła hartowanego zgodnie z Siwz? 

Podest szklany i konstrukcja stalowa zapewniają usunięcie bakterii i drobnoustrojów dają 

bezpieczeństwo sanitarne, dodatkowo nie ulegają uszkodzeniu przy stosowaniu środków 

dezynfekcyjnych. 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że zmienił minimalne wymagania względem tego parametru. 

 

Pytanie nr 84 

Zadanie 5 

Czy Zamawiający wymaga ze względu na dokładność odczytu działki elementarnej 50 g < 150 kg > 

100 g, zgodnie z SIWZ? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga działki elementarnej 50 g < 150 kg > 100 g 

 

Pytanie nr 85 

Dotyczy FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – zadanie nr 1 - Fotel do podawania 

cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości fotel do podawania cytostatyków o długości całkowitej 

185 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 
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Pytanie nr 86 

Dotyczy FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – zadanie nr 1 - Fotel do podawania 

cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości fotel do podawania cytostatyków o szerokości siedziska 

53 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 87 

Dotyczy FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – zadanie nr 1 - Fotel do podawania 

cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości fotel do podawania cytostatyków o szerokości wraz z 

podłokietnikami 83 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ proponowany parametr mieści się 

w określonych przez Zamawiającego wymaganiach. 

 

Pytanie nr 88 

Dotyczy FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – zadanie nr 1 - Fotel do podawania 

cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości fotel do podawania cytostatyków z regulacją oparcia 

pleców w zakresie 94 – 175°? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 89 

Dotyczy FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – zadanie nr 1 - Fotel do podawania 

cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości fotel do podawania cytostatyków z elektryczną regulacją 

sekcji oparcia pleców, podudzia, wysokości, przechyłów wzdłużnych oraz z funkcja zapamiętywania 3 

wybranych pozycji za pomocą pilota, z siedziskiem o stałym położeniu, bez możliwości jego 

regulacji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 90 

Dotyczy FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – zadanie nr 1 - Fotel do podawania 

cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości fotel do podawania cytostatyków z regulacją sekcji 

oparcia pleców w zakresie 180 -270°? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 91 

Dotyczy FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – zadanie nr 1 - Fotel do podawania 

cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości fotel do podawania cytostatyków z regulacją przechyłów 

Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 12°? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający 

zwraca uwagę że zmienił minimalne wymagania względem tego parametru. 

 

Pytanie nr 92 

Dotyczy FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – zadanie nr 1 - Fotel do podawania 

cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości fotel do podawania cytostatyków o wadze 85 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 
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Pytanie nr 93 

Dotyczy FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – zadanie nr 1 - Fotel do podawania 

cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości fotel do podawania cytostatyków o maksymalnym 

obciążeniu 165 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 94 

Dotyczy FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – zadanie nr 1 - Fotel do podawania 

cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości fotel do podawania cytostatyków przejezdny na trzech 

kołach o średnicy 50 mm z możliwością blokady kół? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 95 

Dotyczy FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – zadanie nr 1 - Fotel do podawania 

cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości fotel do podawania cytostatyków bez tapicerowanego 

podnóżka? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 96 

Dotyczy FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – zadanie nr 1 - Fotel do podawania 

cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości fotel do podawania cytostatyków pokryty bezszwową 

tapicerką z wyprofilowanym wypełnieniem bez możliwości demontażu materaca oraz poszycia bez 

użycia dodatkowych narzędzi? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 97 

Dotyczy zadanie nr 1 – Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. - Lp. 8 

Czy Zamawiający dopuści fotel, którego szerokość (wraz z podłokietnikami) jest zależna od położenia 

podłokietników (ponieważ rozstaw podłokietników jest regulowany) i wynosi od 80,5cm do 92,5cm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 98 

Dotyczy zadanie nr 1 – Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. - Lp. 9 

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację segmentu oparcia pleców w zakresie: +80°  do  

-13°? Zgodnie z normą EN 60601-2-52 minimalny wystarczający kąt wynosi -12° aby głowa pacjenta 

znalazła się poniżej centralnego punktu krążenia. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmienił minimalne wymagania względem tego parametru. 

 

Pytanie nr 99 

Dotyczy zadanie nr 1 – Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. - Lp. 10 

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający regulację segmentu podudzia w zakresie: -30° do +12°? 

Zgodnie z normą EN 60601-2-52 minimalny wystarczający kąt wynosi -12° aby głowa pacjenta 

znalazła się poniżej centralnego punktu krążenia. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ.  
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Pytanie nr 100 

Dotyczy zadanie nr 1 – Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. - Lp. 11 

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający przechył Trendelenburga w zakresie -13°? Zgodnie z 

normą EN 60601-2-52 minimalny wystarczający kąt wynosi -12° aby głowa pacjenta znalazła się 

poniżej centralnego punktu krążenia. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 101 

Dotyczy zadanie nr 1 – Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. - Lp. 13 i 14 

Czy Zamawiający dopuści fotel posiadający wagę 80kg przy jednoczesnym maksymalnym 

dopuszczalnym obciążeniu wynoszącym 200kg? Dodatkowo Zamawiający wymaga fotela na kółkach 

i w takim wypadku dodatkowe 10kg, nie stanowi zauważalnej różnicy. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 102 

Dotyczy zadanie nr 1 – Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. - Lp. 20 

Czy Zamawiający dopuści fotel wyposażony w dwa podłokietniki z regulowaną wysokością oraz 

kątem ustawienia, których końce są nieco wyżej położone względem siedziska przy pozycji 

Trendelenburga, zgodnie z ilustracją poniżej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 103 

Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania  cytostatyków  posiadający szerokość 

siedziska wynoszącą 560 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 104 

Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania  cytostatyków  posiadający szerokość 

całkowitą wynoszącą 1050 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 105 

Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania  cytostatyków  posiadający regulację 

segmentu oparcia pleców w zakresie  +80° do -10° ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmienił minimalne wymagania względem tego parametru. 
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Pytanie nr 106 

Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków posiadający elektryczną 

regulację  podudzia w zakresie +10° do -75° ? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 107 

Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania  cytostatyków  posiadający przechyły 

Trendelenburga  w zakresie 0° - 75°? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, że zmienił wymagania względem tego parametru. 

 

Pytanie nr 108 

Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania  cytostatyków  o wadze 80 kg? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 109 

Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania  cytostatyków  posiadający blokadę 

centralną kół? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 110 

Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania cytostatyków, który nie posiada 

możliwości łatwego demontażu materaca oraz poszycia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 111 

Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt.  

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania  cytostatyków  posiadający możliwość 

wyboru koloru tapicerki z palety producenta do wyboru około 20 kolorów. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Tym samym Zamawiający 

dokonuje zmiany załącznika nr 2 do SIWZ.  

 

Pytanie nr 112 

Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania  cytostatyków  posiadający  

konstrukcję malowaną proszkowo w kolorze białym - bez możliwości wyboru koloru? 

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań zakresie koloru konstrukcji fotela. 

 

Pytanie nr 113 

Fotel do podawania cytostatyków – 19 szt. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do podawania  cytostatyków  posiadający 

podłokietniki składające się równolegle do siedziska w pozycji Trendelenburha, jednak pozostające 

powyżej poziomu leża? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 
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Pytanie nr 114 

Dot. Pakiet nr 6: Głowica Convex do aparatu USG model TUS – AI600. 

Mając na uwadze specyfikę sprzętu,  aby zapewnić odpowiednią jakość obrazu diagnostycznego, 

prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby sonda będąca przedmiotem postępowania, 

była fabrycznie nowa, oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta aparatu USG 

na Europę. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga głowicy fabrycznie nowej i kompatybilnej z USG 

model TUS-AI600. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie kanału sprzedaży głowicy. 

 

Pytanie nr 115 

Dot. Pakiet nr 6, zał. nr 9 Wzór umowy § 3 ust. 6: Głowica Convex do aparatu USG model TUS – 

AI600. Prosimy o potwierdzenie, że instruktaż odbędzie się w dniu instalacji urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, ale dołoży wszelkich starań aby dostawa i instalacja 

odbyły się w tym samym dniu, w terminie uzgodnionym przez obie strony lecz nie później niż określa 

to SIWZ.  

 

Pytanie nr 116 

Dot. Pakiet nr 6, zał. nr 9 Wzór umowy § 5 ust. 2: 

Głowica Convex do aparatu USG model TUS – AI600. 

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie ww. punktach zawartych wymogów dotyczących warunków 

gwarancji. Nadmieniamy, iż są to zapisy właściwe dla dużego sprzętu medycznego a nie dla sondy, 

która jest częścią składową aparatu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 117 

Dot. Pakiet nr 6, zał. nr 9 Wzór umowy § 5: Głowica Convex do aparatu USG model TUS – AI600. 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia 

zastępczego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 118 

Dot. Pakiet nr 6, zał. nr 9 Wzór umowy § 6 ust. 1 ppkt. 1),2),3),4): Głowica Convex do aparatu USG 

model TUS – AI600. Uprzejmie prosimy o zastąpienie w/w paragrafie terminu „opóźnienie” terminem  

„zwłoka”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

Pytanie nr 119 

Dot. Pakiet nr 6, zał. nr 9 Wzór umowy § 6 ust. 2: Głowica Convex do aparatu USG model TUS – 

AI600. Kara w wysokości 20% wynagrodzenia umownego jest bardzo wysoka. Standardowo, w 

umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadku jw. określane są kary od 5% do max 10% 

wartości przedmiotu umowy brutto. 

Nadmieniamy, że kara powinna mieć wyłącznie charakter dyscyplinujący. 

W związku z tym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez obniżenie kary za 

odstąpienie od umowy, do wysokości 10% łącznej wartości umowy brutto. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy SIWZ 

bez  zmian. 

 

UWAGA! 

1. Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany maja zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, 

nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

2. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu 

nr 577397-N-2020 z dnia 24.08.2020 r. 
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III 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

 

Zamawiający – informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

dokonuje następujących zmian treści SIWZ: 

 

Zmiana I 

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XII SIWZ TERMIN WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA: 

BYŁO: 

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 30.10.2020 r. 

JEST PO ZMIANACH: 

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 16.11.2020 r. 

 

Zmiana II 

W miejsce dotychczasowego załącznika nr 2 do SIWZ formularz cenowo techniczny dla zadania nr 

1 wprowadza się załącznik nr 2 do SIWZ PO ZMIANACH I formularz cenowo techniczny po 

zmianach dla zadania nr 1. 

 

Zmiana III 

W miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 do SIWZ formularz cenowo techniczny dla zadania nr 

2 wprowadza się załącznik nr 3 do SIWZ PO ZMIANACH I formularz cenowo techniczny po 

zmianach dla zadania nr 2. 

 

Zmiana IV 

W miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 do SIWZ formularz cenowo techniczny dla zadania nr 

3 wprowadza się załącznik nr 4 do SIWZ PO ZMIANACH I formularz cenowo techniczny po 

zmianach dla zadania nr 3. 

 

Zmiana V 

W miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 do SIWZ formularz cenowo techniczny dla zadania nr 

5 wprowadza się załącznik nr 6 do SIWZ PO ZMIANACH I formularz cenowo techniczny po 

zmianach dla zadania nr 5. 

 

Zmiana VI 

W miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 do SIWZ wzór umowy wprowadza się załącznik nr 9 

do SIWZ PO ZMIANACH I  wzór umowy po zmianach. 

 

Zmiana VII 

W miejsce dotychczasowego załącznika nr 1 do SIWZ formularz oferty wprowadza się załącznik nr 

1 do SIWZ PO ZMIANACH I  formularz oferty po zmianach. 

 

UWAGA! 

1. Dokonane zmiany maja zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, 

nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

2. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu 

nr 577397-N-2020 z dnia 24.08.2020 r. 

 

 

IV 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

ORAZ ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT 

  

Zamawiający – Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. 

informuje, że w związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ na podstawie art. 12a ustawy Prawo 
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zamówień publicznych wydłuża termin składania ofert tj. do dnia 30.09.2020 r. do godz. 10:00 oraz 

zmienia termin otwarcia ofert tj. na dzień 30.09.2020 r. do godz. 11:00. Tym samym: 

 

 

1) Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XIX SIWZ pkt 1.2. 

BYŁO: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 25.09.2020 r. o godzinie 10:00.  

 

JEST PO ZMIANACH: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 30.09.2020 r. o godzinie 10:00.  

 

 

2) Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXIII SIWZ pkt 1. 

BYŁO:  

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 25.09.2020 r. do 

godziny 10:00. 

 

JEST PO ZMIANACH: 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 30.09.2020 r. do 

godziny 10:00. 

 

 

3) Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: Rozdział XXIII SIWZ pkt 2. 

BYŁO:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2020 r., o godzinie 11:00 w pokoju nr 201 (budynek 

administracji) w siedzibie Zamawiającego. 

 

JEST PO ZMIANACH: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2020 r., o godzinie 11:00 w pokoju nr 201 (budynek 

administracji) w siedzibie Zamawiającego. 

 

UWAGA! 

1. Dokonane zmiany maja zastosowanie we wszystkich miejscach SIWZ, 

nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 

2. Zamawiający dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu 

nr 577397-N-2020 z dnia 24.08.2020 r. 

 

 

               ZAMAWIAJĄCY: 

              Prezes zarządu 

dr Marek Działoszyński 

  podpis na oryginale 

                
 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 2 do SIWZ (formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 1); 

2. Załącznik nr 3 do SIWZ (formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 2); 

3. Załącznik nr 4 do SIWZ (formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 3); 

4. Załącznik nr 6 do SIWZ (formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 5); 

5. Załącznik nr 9 do SIWZ (wzór umowy); 

6. Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty). 
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