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Nr referencyjny  TZ.372.42.2020    Zielona Góra, dnia 19.08.2021 r. 
 

ZAWIADOMIENIE nr II 
o udzieleniu wyjaśnień treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  zmianie treści SIWZ 

oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert 
 

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

że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny: TZ.372.42.2020 – prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na Zakup pierwszego wyposażenia – aparatura medyczna II w ramach zadania 

„Utworzenie  Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego 

w Zielonej Górze Sp. z o.o.”, TZ.372.42.2020, TED 2020/S 137-336366, wniesiono następujące pytania:  
 

Pytanie nr 1 Dotyczy zadania 1,  poz. 7 
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w ekran kolorowy 12,1” z aktywną matrycą LCD TFT 

o rozdzielczości 1024 x 768 ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Dodatkowo Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1. 
 

Pytanie nr 2 Dotyczy  zadania 1,  poz. 12 
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego oraz ekranowych 

przycisków szybkiego dostępu? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 3 Dotyczy zadania 1,  poz. 24 
Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości kardiomonitor, który przeszedł pozytywnie test na oblewanie 

urządzenia wodą przez 30 sekund zgodny z normą EN60601-1 oraz EN60601-2-49, co jest wystarczające dla 

urządzeń pracujących w środowisku szpitalnym? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 4 Dotyczy zadania 1,  poz. 28 
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający dokładność pomiaru częstości rytmu nie gorszą niż ± 1 

bpm ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Dodatkowo Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1. 
  
Pytanie nr 5 Dotyczy  zadania 1,  poz. 33 
Czy zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający analizę zaburzeń rytmu, z rozpoznawaniem min. 13 

zaburzeń nie posiadający analizy PVC/min wysokie posiadający jednak analizę PVC ?  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 6 Dotyczy zadania 1,  poz. 51 
Czy zamawiający dopuści centralę monitorującą wyposażoną w jeden ekran dotykowy o wielkości  24” i 

spełniającą pozostałe wymogi zawarte w poz. 51  ? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 7 Dotyczy zadania 1,  poz. 53 
Czy zamawiający dopuści stanowisko centralnego monitorowania nie posiadające możliwości wykonywanie 

szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem 

ekranowego narzędzia? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
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Pytanie nr 8 Dotyczy zadania 1,  poz. 60 
Czy zamawiający dopuści system centralnego monitorowania nie posiadający możliwości rozbudowy o 

funkcję zdalnego podglądu monitorowanych pacjentów, w czasie zbliżonym do rzeczywistego, za 

pośrednictwem komputerów PC z systemem podłączonych do sieci informatycznej szpitala. Dostępny 

podgląd bieżących wartości parametrów, podgląd krzywych dynamicznych, a także pamięci trendów. 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 9 Dotyczy zadania 1,  poz. 61 
Czy zamawiający dopuści system centralnego monitorowania nie posiadający możliwości wyświetlania 

parametrów z urządzeń zewnętrznych (m.in. respiratory, aparaty do znieczulania) na ekranie centrali? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 10 Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1, 2 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 

umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 2:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone procentowo w stosunku do wartości 

przedmiotu umowy, podanej w § 2 ust.1 w następujących przypadkach: 

1) opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy, za 

każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części 

dostawy, 

2) opóźnienia w instalacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto niewykonanej części 

umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie 

części umowy, 

3) opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej części 

umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części umowy, 

4) opóźnienia w wykonaniu obowiązku określonego w § 5 ust. 5 w wysokości 0,2% wartości brutto 

niewykonanej części umowy za każdy dzień przestoju aparatury przekraczający limit określony w § 5 ust 4, 

jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie części umowy, 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 

niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 11 Dotyczy zadania 4, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści pompę o masie 1,8 kg? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym zmienia zapis w pkt. 7 SIWZ 
 

Pytanie nr 12 Dotyczy zadania 4, poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści pompę o lepszym stopniu ochrony tj. IPX 3 ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym zmienia zapis w pkt. 8 SIWZ 
 

Pytanie nr 13 Dotyczy zadania 4, poz. 14 

Czy Zamawiający dopuści pompę bez możliwości podaży żywienia dojelitowego? Do tego celu służą pompy 

specjalnie dedykowane. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym zamawiający rezygnuje z zapisu i wykreśla pkt. nr 14 

z załącznika nr 5 do  SIWZ. 
 

Pytanie nr 14 Dotyczy zadania 4, poz. 27 

Czy Zamawiający dopuści pompę o szerszym zakresie prędkości Bolusa niż wymagany? 
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Pytanie nr 15 Dotyczy zadania 4, poz. 33 
Czy Zamawiający dopuści pompę z zawartością biblioteki leków 2000 ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, jednakże dla dobra prowadzonego postępowania Zamawiający 

zmienia min. wymagania w załączniku nr 5 do SIWZ w poz. 33, formularz cenowo techniczny dla zadania 

nr 4. 

 

Pytanie nr 16 Dotyczy zadania 4, poz. 35 

Czy Zamawiający dopuści pompę o większej niż wymagane poziomów okluzji w zakresie od 0 – 1012 

mmHg? 
Odpowiedź:  Zamawiający określił minimum w SIWZ, parametry oferenta mieszczą się w zakresie. 
 

Pytanie nr 17 Dotyczy zadania 4, poz. 38 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zasilanie z akumulatora 8 lub 10 godzin przy przepływie 5 ml/h?, 

ponieważ w tych jednostkach producent podaje w folderach. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 5 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 4. 
 

Pytanie nr 18 Dotyczy zadania 4, poz. 43 
Czy Zamawiający dopuści pompę o natężeniu akustycznych sygnałów na poziomach od 1 do 5, bez 

podawania zakresu dB, ponieważ producent nie podaje tych danych w folderach? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 19 Dotyczy zadania 5, poz.6 

Czy Zamawiający dopuści pompę o wadze pompy gotowej do użycia 1,8 kg? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym zmienia zapis w pkt. 6 SIWZ 
 

Pytanie nr 20 Dotyczy zadania 5, poz.8 

Czy Zamawiający dopuści pompę z lepszym  niż wymagana stopniem ochrony IPX 3 ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, tym samym zmienia zapis w pkt 8 SIWZ 
 

Pytanie nr 21 Dotyczy zadania 5, poz. 19 i poz. 20 
Czy Zamawiający dopuści pompę bez możliwości pracy ze strzykawkami 2/3 ml, natomiast pompa pracuje ze 

strzykawkami : 5/6 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  
 

Pytanie nr 22 Dotyczy zadania 5, poz. 30 

Czy Zamawiający dopuści pompę z prędkością Bolusa 0,1 do 1500 ml/h ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 6 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 5. 
 

Pytanie nr 23 Dotyczy zadania 5, poz. 36 
Czy Zamawiający dopuści pompę z biblioteką zawierającą 2000 leków podzielonych na 30 kategorii i 15 

profili? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, jednakże dla dobra prowadzonego postępowania Zamawiający 

zmienia min. wymagania w załączniku nr 6 do SIWZ w poz. 36, formularz cenowo techniczny dla zadania 

nr 5. 
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Pytanie nr 24 Dotyczy zadania 5 poz. 37 
Czy Zamawiający dopuści pompę gdzie stężenie leków można monitorować w 5 kolorach oraz ciśnienie 

okluzji ? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 25 Dotyczy zadania 5, poz. 38 
Czy Zamawiający dopuści pompę z więcej niż 9 poziomami okluzji w zakresie od 0 do 1012 mmHg ? 
Odpowiedź: Zamawiający określił minimum w SIWZ, parametry oferenta mieszczą się w zakresie. 
 

Pytanie nr 26 Dotyczy zadania 5, poz. 51 

Czy Zamawiający dopuści stojak o wadze 3,5 kg =/- 10%, ponieważ te parametry są różne u różnych 

producentów a nie ma to żadnego znaczenia merytorycznego? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stojak o wadze do 3,5 kg. Tym samym zmienia zapis SIWZ pkt. 51. 
 

Pytanie nr 27 Dotyczy zadania 6, poz. 19 

Czy Zamawiający dopuści stacje dokujące z stopniem ochrony IPX3 ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym zmienia zapis SIWZ w pkt. 19 
 

Pytanie nr 28 Dotyczy zadania 6, poz. 115 

Czy Zamawiający dopuści stację dokującą z maksymalnie 12 pompami?  
Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi w zakresie zadania 6 poz. 115 w zawiadomieniu z dnia 

20.08.2020 roku. 
 

Pytanie nr 29 Dotyczy zadania 6, poz. 122 
Czy Zamawiający dopuści wózek do stacji dokującej, gdzie na profilu nośnym nie ma możliwości 

rozszerzenia o półkę , szufladę, haczyk na acesoria, natomiast istnieje możliwość zawieszenia półki, haczyka 

na wysięgniku kroplówki, który jest integralną częścią  profilu nośnego? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 30 Dotyczy zadania 6, poz. 126 
Czy Zamawiający dopuści stojak z wymiarami kół, długością , szerokością z nieco innymi , ponieważ 

wymiary wózka są przez producentów dostosowane do wymiarów stacji dokujących, a to nie  ma znaczenia 

merytorycznego ? 
Odpowiedź Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Wykonawca nieprecyzyjnie zadał pytanie.  

Zamawiający określa w zapisach SIWZ wymagane minimum. 
 

Pytanie nr 31 Dotyczy zadania 6, poz.128 

Czy Zamawiający dopuści wózek bez zasilacza zewnętrznego, ponieważ nasze pompy mają każda 

wewnętrzne zasilacze i takowy jest niepotrzebny? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 32 Dotyczy zadania 3, poz. 16 
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w alarm niezablokowanego hamulca w postaci wizualnego, 

kolorystycznego wskaźnika stanu blokady kół, dzięki któremu personel w każdej chwili w szybki sposób 

może ocenić czy koła są zablokowane/odblokowane? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z pierwotnym opisem. Zmienia zapis SIWZ pkt 16 
 

Pytanie nr 33 Dotyczy zadania 3, poz. 68 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 730-

1100mm? 
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Zmienia zapis SIWZ w pkt 68 
 

Pytanie nr 34 Dotyczy zadania 3, poz. 68 
Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 93cm oraz szerokości 51cm? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Zmienia zapis SIWZ w pkt 68 

Pytanie nr 35 Dotyczy zadania 1, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści monitor przenośny o ciężarze do 4 kg bez akumulatora? 
Odpowiedź: Zamawiający nie określa ciężaru monitora przenośnego bez akumulatora. Jednakże, 

Zamawiający określa ciężar monitora do 4,5 kg +10% wraz z akumulatorem. Tym samym, zmienia zapis 

SIWZ w pkt 4. 
 
Pytanie nr 36 Dotyczy zadania 1, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści monitor przenośny o ciężarze 4,3 kg z akumulatorem?  
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza. Zmienia zapis SIWZ w pkt 4. 
 

Pytanie nr 37 Dotyczy zadania 1, poz. 18 
Czy Zamawiający dopuści Ustawianie granic alarmowych w osobnym dla każdego parametru menu; alarmy  

ręczne lub automatyczne w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 38 Dotyczy zadania 1, poz. 28 
Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru częstości rytmu  ±5% lub ±5 bpm (większa z tych wartości)? 
Odpowiedź: Zamawiający określił minimalne wymagania. Wykonawca spełnia te wymogi. 
 
Pytanie nr 39 Dotyczy zadania 1, poz. 31 
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne – wzmocnienie krzywej 0.5x, 1x, 2x, 4x? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym zmienia zapis SIWZ pkt. 31 
 

Pytanie nr 40 Dotyczy zadania 1, poz. 33 
Czy Zamawiajacy dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z analizą 16 zaburzeń rytmu serca, w tym: Asystolia, 

V Fib / V Tach, V Tach, VT>2 , R na T, V Brady, Para komorowa, Bigeminia, Komorowy przyśpieszający, 

Wieloogn. PVCs, A Fib, Skurcz ominięty,  Pauza, Tachy, Brady, Trigeminia? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym zmienia zapis SIWZ pkt 33. 
 

Pytanie nr 41 Dotyczy zadania 1, poz. 38 
Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru ±5 % lub ±5 oddechów na minutę (większa z tych wartości)? 
Odpowiedź: Zamawiający określił minimalne wymagania. Oferent  spełnia te wymogi. 
 

Pytanie nr 42 Dotyczy zadania 1, poz. 39 
Czy Zamawiający dopuści prędkość kreślenia 0.625; 6.25 mm/s, 12.5 mm/s? 
Odpowiedź: : Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ 

w poz. 39, formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1. 
 

Pytanie nr 43 Dotyczy zadania 1, poz. 40, 41 
Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 44 Dotyczy zadania 1, poz. 61 
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Czy Zamawiający dopuści system centralnego monitorowania umożliwiający rozbudowę o możliwość 

wyświetlania parametrów z urządzeń zewnętrznych (m.in. respiratory, aparaty do znieczulania) na ekranie 

centrali? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 45 Dotyczy zadania 8, poz. 5, 6, 10 
Czy Zamawiający dopuści szczelny klasyczny ekran LCD o przekątnej 7 cali, który nadaje się do dezynfekcji, 

a co za tym idzie pozwala utrzymać reżim higieniczny w szpitalu?  Zwracamy uwagę, iż ekrany dotykowe 

LCD nie nadają się do dezynfekcji. 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 46 Dotyczy zadania 8, poz. 8 
Czy Zamawiający dopuści wymiary: 390x330x200 mm? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 9 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 8. 
 

Pytanie nr 47 Dotyczy zadania 8, poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści szczelny klasyczną klawiaturę? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 48 Dotyczy zadania 8, poz. 14 
Czy Zamawiający dopuści pojemność baterii: dla  150 jednokartkowych zapisów EKG spoczynkowego lub 6 

godzin (wartość typowa) ciągłego monitorowania bez drukowania (minimum).?  
Odpowiedź Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 9 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 8. 
 

Pytanie nr 49 Dotyczy zadania 8, poz. 15 
Czy Zamawiający dopuści częstotliwość próbkowania cyfrowego 16000 próbek na sekundę na kanał w trybie 

normalnej akwizycji danych? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 9 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 8. 
 

Pytanie nr 50 Dotyczy zadania 8, poz. 16, 42 
Czy Zamawiający dopuści możliwość stosowania tylko papieru w formie składanki? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 9 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 8. 
 

Pytanie nr 51 Dotyczy zadania 8, poz. 17  

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne, formaty wydruku:  
• 1x10x12_25 
• 1xx10x12_50 
• 2x10x6_25 
• 1x10x3_25 
• 2x5x6_25 
• 2x5x6_50 
• 2x5x6_25_R1 
• 4x2,5x3_25 
• 4x2,5x3_25_R1 
• 4x2,5x3_25_R3 
• 4x2.5x3_25_R2_P 
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• H1 
• H2? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 9 do SIWZ 

w poz. 17, formularz cenowo techniczny dla zadania nr 8. 

 

Pytanie nr 52 Dotyczy zadania 8, poz.18 
Czy Zamawiający dopuści liczbę drukowanych odprowadzeń w trybie manualnym po 6, 12? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 53 Dotyczy zadania 8, poz. 19 
Czy Zamawiający dopuści prędkość 5; 12,5; 25 lub 50 mm/s? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 9 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 8. 
 

Pytanie nr 54 Dotyczy zadania 8, poz.20 
Czy Zamawiający dopuści czułość lepszą niż wymagana: 2,5; 5; 10; 20; 40 mm/mv ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający w pkt. 20 określił wymagania minimalne więc 

Wykonawca z lepszymi parametrami zostaje dopuszczony 
 

Pytanie nr 55 Dotyczy zadania 8, poz.22 
Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający rezygnuje z zapisu w pkt.22. 
 

Pytanie nr 56 Dotyczy zadania 8, poz. 25, 26 
Czy Zamawiający dopuści filtr zakłóceń mięśniowych 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz,  filtr dolnoprzepustowy 

do wyboru   20 Hz, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz oraz automatyczny filtr ADS (filtr izolinii elektrycznej)? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 9 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 8. 
 

Pytanie nr 57 Dotyczy zadania 8, poz. 27 
Czy Zamawiający dopuści aparat EKG umożliwiający zapisanie 200 badań w pamięci wewnętrznej oraz 

dodatkowo zapis na karcie SD? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 58 Dotyczy zadania 8, poz. 28 
Czy Zamawiający dopuści brak możliwości programowania nieograniczonej ilości profili, ale z możliwość 

wydruków automatycznych oraz manualnych? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 9 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 8. 
 

Pytanie nr 59 Dotyczy zadania 8, poz. 29 
Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie alternatywne zapis do 6 minut do oceny arytmii? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 9 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 8. 
 

Pytanie nr 60 Dotyczy zadania 8, poz. 33 
Czy Zamawiający dopuści brak możliwości rozbudowy o zestaw do próby wysiłkowej? 
Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian 
 

Pytanie nr 61 Dotyczy zadania 8, poz.36 
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Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 62 Dotyczy zadania 8, poz. 37 
Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 63 Dotyczy zadania 8, poz. 39 
Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy o spirometrię? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 64 Dotyczy wzoru umowy § 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: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednak mając na uwadze dobro postępowania Zamawiający 

zmienia załącznik nr 13 do SIWZ, wzór umowy § 3 pkt. 7.  
 

Pytanie nr 65 Dotyczy wzoru umowy § 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. Jednak mając na uwadze dobro postępowania Zamawiający 

zmienia załącznik nr 13 do SIWZ, wzór umowy § 5 pkt. 2. Ppkt.4).  
 

Pytanie nr 66 Dotyczy wzoru umowy § 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 pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie nr 67 Dotyczy wzoru umowy § 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 pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 68 Dotyczy wzoru umowy §6  
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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 pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 69 Dotyczy wzoru umowy §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 pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 70 Dotyczy wzoru umowy §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 pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 71 Dotyczy wzoru umowy §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 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 
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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 pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż 

ewentualna odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z 

umowy spowodowane okolicznościami, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, uregulowane 

zostały w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z zapisami § 8 ust. 3 Załącznika nr 10 do SIWZ „W sprawach 

nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w zakresie przez nią 

nieuregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego (...)”. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że ewentualne zmiany umowy w związku z epidemią COVID - 19 

reguluje art. 15 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach 

kryzysowych. 
 

Pytanie nr 72 Dotyczy zadania 9, poz. 6,7 i 21 
Uzytkownik wymaga w poz. 6 i 7 filra wstępnego poliamidowego oraz filtra HEPA H 14. Z kolei w poz. 21 

Uzytkownik wymaga min. 2 filtrów HEPA (wstępny i główny). Proszę określić, jakie filtry wymaga 

Użytkownik (2xHEPA) - II klasa bezpieczeństwa, (1xpoliamidowy, 1xHEPA) - I klasa czystości.  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga min. 3 filtrów: 1 x filtr wstępny poliamidowy klasy EU3 wg normy PN-

EN 779 oraz min. 2 x filtr HEPA H14 min. 2 (wstępny i główny). Jednocześnie Zamawiający wykreśla 

wymaganie z poz. 21. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 10 do SIWZ, formularz cenowo 

techniczny dla zadania nr 9. 
 

Pytanie nr 73 Dotyczy zadania 9, poz. 16 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyświetlacza z przyciskami membranowymi, ekranem LCD 

oraz pokrętłem do łatwej regulacji parametrów ?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 10 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 9. 
 

Pytanie nr 74 Dotyczy zadania 9,  
Proszę określić minimalną szerokość roboczą komory laminarnej - 1200 mm ?  
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w ww. zakresie. 
 

Pytanie nr 75 Dotyczy zadania 9, poz. 18 i poz. 19 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory o wymiarach zewnętrznych bez stelaża: max. 

1300x800x1000mm i wewnętrznych max. 1300x700x750 mm ?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 10 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 9. 
 

Pytanie nr 76 Dotyczy zadania 9, poz. 14 
Czy gniazdko może się znajdować wewnątrz komory ?  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie 77 Dotyczy zadania 2, poz. 5 
Czy dopuszczają Państwo wnętrze lodówki wykonane ze stali nierdzewnej i obudowę zewnętrzną ze stali 

pokrytej sanityzowaną farbą w kolorze białym z powłoką antybakteryjną ? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie 78 Dotyczy zadania 2, poz. 8 
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Czy dopuszczaja Państwo szuflady wykonane z aluminium, przy spełnieniu pozostałych wymagań? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie 79 Dotyczy zadania 1, poz. 51 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą z prezentacją na 2 ekranach 

dotykowych o przekątnej  24” bez certyfikacji ekranów jako wyrób medyczny ze spełnieniem pozostałych 

parametrów ? W przypadku ekranów do centrali monitorującej nie ma potrzeby aby były to ekrany z 

certyfikatem medycznym. Certyfikat medyczny powoduje że monitor do centrali  jest co najmniej 

kilkukrotnie droższy od typowego monitora do centrali monitorującej. 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie 80 Dotyczy zadania 1, poz. 53 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą umożliwiającą wykonywanie 

szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych z wykorzystaniem podglądu krzywych statycznych z 

naniesioną skalą i dowolnym wybranym odcinkiem czasowym ? Jest to bardzo wygodna metoda gdyż można 

dokładnie zwymiarować między innymi odcinek QRS czy też ST. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1. 
 

Pytanie 81 Dotyczy zadania 1, poz. 61 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy centralę monitorującą bez możliwości wyświetlania 

parametrów z urządzeń zewnętrznych (m.in. respiratory i aparaty do znieczulania)? Jest to zbędna 

funkcjonalność gdyż tego typu urządzeń nie podłącza się do centralnego monitoringu. 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 82 Dotyczy zadania 1,  
Czy zamawiający dopuści kardiom,onitor: 

• Obsługiwany jedynie przez ekran dotykowy? 

• analizujący odchylenia odcinka ST w zakresie od – 0,2 do + 0,2 mV w trzech odprowadzeniach 

jednocześnie? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 83 Dotyczy zadania 1, 
Czy zamawiający dopuści centralę: 
• Bez pamięci full disclosure? 
• Bez możliwości szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych? 
• Bez możliwości konfiguracji alarmów? 
• Bez możliwości przyjęcia pacjenta za pomocą centrali? 
• Bez możliwości pobierania danych demograficznych z HL7? 
• Bez możliwości rozbudowy o funkcję zdalnego podglądu monitorowanych pacjentów? 
• Bez możliwości wyświetlania urządzeń zewnętrznych? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 84 Dotyczy zadania 7, poz. 16.  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy premium posiadający ekran dotykowy o wielkości 

10,4 cala z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji ? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 85 Dotyczy zadania 7, poz. 18 
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Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy premium nie posiadający regulacji odchylenia 

panelu sterowania w zakresie 35 stopni ? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 86 Dotyczy zadania 7, poz.24 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy premium posiadający możliwość rozbudowy o 

zewnętrzny napęd CD/DVD ? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 87 Dotyczy zadania 7, poz. 35 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy premium posiadający maksymalną głębokość 

penetracji od czoła głowicy 40 cm ?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 8 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 7. 
 

Pytanie nr 88 Dotyczy zadania 7, poz. 41 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy premium nie posiadający ciągłej optymalizacji 

wzmocnienia w trybie 2D ? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 89 Dotyczy zadania 7, poz. 53 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy premium nie posiadający obrazowania  3D z 

wolnej ręki ?  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 90 Dotyczy zadania 7, poz. 56  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy premium  posiadający możliwość regulacji 

wielkości bramki dopplerowskiej w zakresie 0,5 do 20 mm ? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem. 
 

Pytanie nr 91 Dotyczy zadania 7, poz. 69 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy premium nie posiadający optymalizacji zapisów 

CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy)? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 92 Dotyczy zadania 7, poz. 72 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy premium  posiadający obrazowanie naczyń 

narządów miąższowych (nerki, wątroba) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów powyżej 1 cm/sek. w 

mikronaczyniach, pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych. Dostępny na głowicy 

convex, linia, neonatalnej. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR4<0 obr/sek 

dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. ? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 93 Dotyczy zadania 7, poz. 78 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy premium nie posiadający oprogramowania 

umożliwiającego wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 94 Dotyczy zadania 7, poz. 81 i 82  
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Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy premium  posiadający głowicę convex o zakresie 

pracy przetwornika od 1-6 MHz oraz kąt skanowania 75 stopni ?  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 95 Dotyczy zadania 7, poz. 88, 89 oraz 90 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy premium  posiadający głowicę linearną o zakresie 

pracy przetwornika 3-13 Mhz , FOV głowicy 50 mm oraz złożoną z 250 elementów ?  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 96 Dotyczy zadania 7, poz. 95 i 96  
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy premium  posiadający głowicę microconvex o 

zakresie pracy przetwornika 3-9 MHz oraz kącie skanowania 80 stopni ?  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 97 Dotyczy zadania 7, poz. 102 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy premium nie posiadający możliwości rozbudowy 

o oddzielną analizę wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników ? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 98 Dotyczy zadania 7, poz. 108 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy premium nie posiadający możliwości rozbudowy 

o elastografię akustyczną, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali 

poprzecznej dostępne na głowicy endokawitarnej ? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 99 Dotyczy zadania 7, poz. 109 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy premium nie posiadający możliwości rozbudowy 

o analizę jakości otrzymywanych wyników obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie 

jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru ? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 100 Dotyczy zadania 7, poz. 110 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy premium nie posiadający możliwości rozbudowy 

o elastografię  akustyczną  działającą w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola obrazowania 

elastograficznego  na głowicy endokawitarnej? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie nr 101 Dotyczy zadania 7, poz. 111 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy premium nie posiadający możliwości rozbudowy 

o elastografię  akustyczną  mającą możliwość regulacji pola analizy oraz pokazywania elastyczności tkanek za 

pomocą kolorów w czasie rzeczywistym na głowicach liniowych, convex, endokawitarnej ? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 
Pytanie nr 102 Dotyczy zadania 7, poz. 114 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf klasy premium nie posiadający możliwości pracy z 

głowicami liniowymi z centralnym kanałem biopsyjnym ? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 103 Dotyczy zadania 8 
Czy zamawiający dopuści aparat EKG o następujących parametrach? 
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1.  Aparat EKG 12-kanałowy z analizą  
i interpretacją danych z badań. 

2.  Tryby pracy: 
1) automatyczny, 
2) ręczny. 

3.  Wykonywanie pomiarów HR, PR, QRS, QT, QTc oraz pomiarów osi P, R, T. 
4.  CMR >100dbB 
5.  Pomiar HR 30-300 
6.  Automatyczna interpretacja wyników badań z podaniem kryterium rozpoznania. 
7.  Algorytm interpretacji 12-kanałowego zapisu EKG, uwzględniający wiek i płeć osoby 

badanej – dorosłych i dzieci. 
8.  Kolorowy, wysokiej rozdzielczości, ekran  LCD, 7” 800x480 
9.  Klawiatura membranowa alfanumeryczna wraz z klawiszami funkcyjnymi 
10.  Wyświetlanie na ekranie LCD:  

1) aktualnego czasu; 
2) częstości rytmu; 
3) czułości, prędkości zapisu i rodzaju filtru. 
4) Kontaktu elektrod 

11.  Pamięć wewnętrzna do przechowywania 1000 zapisów EKG, wykonanych w trybie 

automatycznym 
12.  Interfejs USB, umożliwiający zapis EKG na nośniku PenDrive.  
13.  Pasmo przenoszenia:  

0,05 ÷ 300 Hz.  
14.  Kontrola kontaktu każdej elektrody  

ze skórą pacjenta. 
1 Wyświetlanie na ekranie LCD ostrzeżeń o braku kontaktu elektrody ze skórą 

pacjenta. 
15.  Wyświetlanie na ekranie LCD komunikatu informującego o ostrym zawale serca 

pacjenta.  
16.  Drukarka termiczna 8 pkt/mm, wbudowana w aparat, papier 210 x 295 mm, składanka 
17.  Prędkość zapisu:  5, 10, 25 i 50 mm/s. 
18.  Jednoczesna rejestracja sygnału EKG   

z 3-ech, 6-ciu i 12-tu odprowadzeń. 
19.  Formaty wydruku:  

12 x 1, 6x2, 3x4, 3x4 +1, 3x4 + 3 
20.  Wydruki w trybie ręcznym: 3, 6,12 kanałów z konfigurowaną grupą kanałów. 
21.  Wydruk daty i godziny badania. 
22.  Czułość:  5, 10 i 20 mm/mV. 
23.  Filtr zakłóceń pochodzących  

od elektroenergetycznej sieci zasilającej. 
24.  Cyfrowe filtry zakłóceń mięśniowych(25/40/150 Hz)  

i pływania linii izoelektrycznej. 
25.  Obwody wejściowe aparatu zabezpieczone przed impulsami defibrylatora. 
26.  Wykrywanie impulsów stymulatora.  

1 Częstotliwość próbkowania  
dla detekcji impulsów stymulatora: 32 000 próbek /s / kanał.  

27.  Częstotliwość cyfrowego próbkowania EKG dla analizy i zapisu: 1000 próbek / s / 

kanał.  
28.  Rozdzielczość przetwarzania: 24 bitów.  
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29.  Komunikacja 2x USB 
30.  Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy, archiwizacji badań EKG 

zainstalowanego na serwerze użytkownika lub na dysku wirtualnym 
31.  Format danych SCP-PDF,  
32.  Możliwość rozbudowy o moduł Wi-Fi, LAN 
33.  Możliwość rozbudowy exportu danych w formatach DICOM, HL7 
34.  Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych i kart magnetycznych 
35.  Komunikacja użytkownika z aparatem  

w języku polskim. 
36.  Zasilanie aparatu z elektroenergetycznej sieci 230 V AC 50 Hz i z wewnętrznego 

bezobsługowego akumulatora.  
1 Możliwość wykonania minimum 500 badań w trybie automatycznym przy 

zasilaniu aparatu z wewnętrznego akumulatora.  
37.  Aparat przenośny, zainstalowany  

na  wózku z koszem na akcesoria 
38.  Masa aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: 2,7 kg.  
39.  Wymiary aparatu 396 x 290 x 80 mm 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że minimalne wymagania dotyczące aparatury zostały określone w 

SIWZ i jej załącznikach. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może udzielić odpowiedzi na tak 

skonstruowane pytanie, ponieważ nie stanowi ono prośby o wyjaśnienie treści SIWZ, natomiast jest 

przedłożeniem opracowanego przez Wykonawcę nowego opisu przedmiotu dla aparatury medycznej. Na 

etapie udzielania wyjaśnień nie jest rolą Zamawiającego badanie, czy asortyment oferowany przez 

Wykonawcę spełnia wymagania SIWZ.  
 

Pytanie nr 104 Dotyczy wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej 

nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie 

umowy nową następująca treścią:  „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa 

ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej 

Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym 

wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” 

Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż 

celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, 

który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń. 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 105 Dotyczy wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto 

umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na 

oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty. 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 106 Dotyczy wzoru umowy 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście 

naruszenia praw własności intelektualnej? 
1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, 

że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności 

intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,  
(a)  przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz  
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(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie 

przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz  
(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia. 
2.  Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić 

kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. 
3.   Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z 

tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) 

zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) 

skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez 

Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, 

niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze 

specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania 

Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było 

uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania 

Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze 

względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych 

harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub 

niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa). 
4.    W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie 

miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z 

Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia 

Zamawiającemu  proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych 

Produktów. 
5.  Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają 

zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie 

umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z 

roszczeń w przypadku takich naruszeń. 
6.    Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach 

związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.  
7.   Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia 

o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje 

Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej. 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 107 Dotyczy wzoru umowy § 6 
Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i 

odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w 

dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub 

importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu 

opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem 

personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkolenie, serwis itd. Z uwagi na wysokie ryzyko 

opóźnienia terminów realizacji zamówień i niemożliwą do przewidzenia dalszą sytuację związaną z 

rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obecne, bardzo rygorystyczne zapisy umowy w zakresie kar mogą 

spowodować, iż żaden z Wykonawców nie zdecyduje się złożyć oferty. 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści § 6 wzoru umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 108 Dotyczy wzoru umowy § 6 
Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19, Zamawiający wyrazi 

zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością 
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wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi 

wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji 

przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może 

wykonać dostawę, instalacje i/lub szkolenie? 
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści §3 wzoru umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści par. 3, gdyż zasady zmiany w umowie w 

sprawie zamówienia publicznego w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemią reguluje art. 15r 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych.  
 

Pytanie nr 109 Dotyczy zadania 7, poz. 16 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

posiadający brak możliwości programowania położenia poszczególnych funkcji? Czy jako rozwiązanie 

równoważne Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie funkcji, umożliwiającej zduplikowanie obrazu 

diagnostycznego w celu przeprowadzenia np. procedury interwencyjnej?  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  
 

Pytanie nr 110 Dotyczy zadania 7, poz. 17 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

posiadający możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min 24 cm? Oferowane przez nas rozwiązania 

w wielu parametrach znacząco przewyższamy wymagania Zamawiającego.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 8 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 7. 
 

Pytanie nr 111 Dotyczy zadania 7, poz. 19 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

posiadający możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) dla minimum 3000 

obrazów? Standardowe badanie radiologiczne jest wykonywane przy prędkości odświeżania obrazu poniżej 

50 Hz, tak więc proponowane przez nas rozwiązanie zapewnia możliwość dynamicznego odtworzenia 

obrazów przez okres minimum 1 minuty, co z punktu widzenia badania ultrasonograficznego wydaje się być 

wystarczające i nie wpływa w sposób znaczący na wartość diagnostyczną systemu oraz ergonomię pracy.  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  
 

Pytanie nr 112 Dotyczy zadania 7, poz. 22 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

posiadający możliwość archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, 

DICOM, pozbawiony możliwości eksportu obrazów i pętli obrazowych w formacie BMP? Przyjętym 

standardem medycznym plików obrazowych jest format DICOM, pozostałe formaty nie są standardami 

medycznymi. Pliki JPEG gwarantują Użytkownikowi te same funkcjonalności co pliki w formatach BMP.  
Odpowiedź: Zamawiający nie określa formatów eksportu obrazów.  
 

Pytanie nr 113 Dotyczy zadania 7, poz. 35 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

posiadający możliwość penetracji od czoła głowicy do 40 cm? Powszechnie wykorzystywane podczas 

badania ultrasonograficznego głębokości są zdecydowanie niższe, zwłaszcza w przypadku badań 

pediatrycznych i wymóg obrazowania do 45 cm wydaje się być znacznie zawyżonym parametrem?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 8 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 7. 
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Pytanie nr 114 Dotyczy zadania 7, poz. 36 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

wyposażony w 8 suwaków TGC oraz 4 suwaki LGC? Czy jako rozwiązanie równoważę Zamawiający zgodzi 

się na zaoferowanie funkcji „automatycznej optymalizacja obrazu 2D w sposób ciągły dostosowującą 

wzmocnienie obrazu na całej głębokości skanowania?  
Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza 8 suwaków TGC oraz 4 suwaki LGC, jednakże dalsza część pytania 

nie dotyczy poz. 36. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 8 do SIWZ w poz. 36, formularz cenowo 

techniczny dla zadania nr 7. 
 

Pytanie nr 115 Dotyczy zadania 7, poz. 38 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

posiadający możliwość porównania 4 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta na jednym ekranie? Czy 

jako rozwiązanie równoważe Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie funkcji przeglądania i  porównywania 

obrazów na aparacie tego samego pacjenta z innymi modalnościami (np. CT, MR)  
Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 8 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 7.  
 

Pytanie nr 116 Dotyczy zadania 7, poz. 43 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

pozbawiony trybu obrazowania rombowego. Oferowany przez nas system posiada tryb bezstratnego 

obrazowania trapezowego, co technologicznie jest zdecydowanie bardziej zaawansowanym technologicznie 

rozwiązaniem niż obrazowanie rombowe.  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  
 

Pytanie nr 117 Dotyczy zadania 7, poz. 55 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

posiadający zakres prędkości do 10 m/sek dla zerowego kąta? Oferowany przez nas system jest powszechnie 

stosowanych aparatem w zakładach diagnostyki obrazowej,  klinikach chirurgii naczyniowych oraz 

pracowniach dopplerowskich i oferowana wartość nieznacznie odbiega od wartości wymaganej przez 

Zamawiającego.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 8 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 7. 
 

 

Pytanie nr 118 Dotyczy zadania 7, poz. 56 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

posiadający możliwość regulacji wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] w zakresie 0,5-20,0 mm? Dolny 

zakres szerokości branki minimalnie różni się od wartości wymaganej od Zamawiającego, co nie będzie miało 

wpływu na pogorszenie wartości diagnostycznej oferowanego przez nas systemu.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 8 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 7. 
 

Pytanie nr 119 Dotyczy zadania 7, poz. 59 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

posiadający Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością do 7 m/sek dla zerowego kąta? 

Oferowany przez nas system jest powszechnie stosowanych aparatem w zakładach diagnostyki obrazowej, 

klinikach chirurgii naczyniowych oraz pracowniach dopplerowskich i oferowana wartość nie wpływa w 

sposób znaczący na wartość diagnostyczną oferowanego przez nas rozwiązania, zwłaszcza że w wielu 

parametrach przewyższamy wymagania Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  
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Pytanie nr 120 Dotyczy zadania  7, poz. 65 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

posiadający prędkość odświeżania dla CD 220  klatek/sek? Oferowany przez nas system jest powszechnie 

stosowanych aparatem w zakładach diagnostyki obrazowej, klinikach chirurgii naczyniowych oraz 

pracowniach dopplerowskich i oferowana wartość nie wpływa w sposób znaczący na wartość diagnostyczną 

oferowanego przez nas rozwiązania, zwłaszcza że w wielu parametrach przewyższamy wymagania 

Zamawiającego.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 8 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 7. 
 

Pytanie nr 121 Dotyczy zadania 7, poz. 69 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

posiadający jako rozwiązanie równoważne funkcję „Automatyczna optymalizacja obrazu dla trybu 2D, Pulse 

Wave Doppler (m.in. dopasowanie wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie 

bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne 

ustawienie położenia Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum, korekcja kąta w 

Kolorowym Dopplerze) uruchamiana za pomocą jednego przycisku”? Jest to praktyczniejsze rozwiązanie 

zapewniające Zamawiającemu zwiększenie szybkości podczas wykonywanych badań.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 8 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 7. 
 

Pytanie nr 122 Dotyczy zadania 7, poz. 75 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

posiadający 8 par kursorów pomiarowych?  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  
 

Pytanie nr 123 Dotyczy zadania 7, poz. 78 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

pozbawiony oprogramowanie umożliwiającego wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze?  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  
 

Pytanie nr 124 Dotyczy zadania 7, poz. 81 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

posiadający głowicę 320 elementową, wykonaną w technologii spolaryzowanych kryształów, pracującą w 

zakresie częstotliwości od 1 do 5 MHz? Oferowana przez nas głowica zapewnia możliwość rozbudowy o tryb 

obrazowania elastograficznego Shear Wave dedykowanego do badań pediatrycznych – jako jedyne 

rozwiązanie posiadające certyfikację FDA do badań pediatrycznych.  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  
 

Pytanie nr 125 Dotyczy zadania 7, poz. 84 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

wyposażony w głowicę konweksową posiadająca 320 elementów, posiadający możliwość pracy z 

oprogramowaniem do elastografii akustycznej, pozbawiony możliwości pracy z trybem elastografi typu strain. 

Elastografia typu strain jest metodą ogólno przyjętą do badań małych narządów, tak więc jej brak możliwości 

rozbudowy na głowicy konweksowej nie wpływa znacząco na wartość diagnostyczną oferowanego przez nas 

rozwiązania. Powszechnie stosowanym typem elastografii dla jamy brzusznej jest elastografia akustyczna. 

Dodatkowo oferowane przez nas rozwiązanie zapewnia możliwość rozbudowy o tryb elastografii strain na 

zaoferowanej głowicy liniowej, posiadającej 1920 elementów, co zapewnia możliwość obrazowania 
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elastograficznego  jamy brzusznej dziecka przy zachowaniu wysokiej penetracji obrazowania oraz wysokiej 

rozdzielczości obrazowania zapewniającej dokładną analizę strain.  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  
 

Pytanie nr 126 Dotyczy zadania 7, poz. 90 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

posiadającą FOV głowicy 50mm (przy wyłączonym trybie obrazowania trapezowego)? Oferowana przez nas 

głowica posiada tryb bezstratnego obrazowania trapezowego, zapewniający szersze obrazowanie podczas 

obrazowania głębiej położonych struktur.  
Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załacznik nr 8 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 7. 
 

Pytanie nr 127 Dotyczy zadania 7, poz. 95 i poz. 96 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

posiadający zakres pracy przetwornika od 3 do 12 MHz, o kącie pola skanowania (widzenia) do 96°? 

Oferowane przez nas rozwiązanie posiada najnowszą głowicą pediatryczną w tym roku wprowadzona na 

rynek i charakteryzuje się bardzo wysoką rozdzielczości i jakością obrazowania.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 8 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 7. 
 

Pytanie nr 128 Dotyczy zadania 7, poz. 97 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

z głowicą microconvex wykonaną w technologii spolaryzowanych kryształów, pracującą w zakresie 3-12 

MHz, posiadającą 160 elementów? Oferowane przez nas rozwiązanie posiada najnowszą głowicą 

pediatryczną w tym roku wprowadzona na rynek i charakteryzuje się bardzo wysoką rozdzielczości i jakością 

obrazowania. Dodatkowo oferowane przez nas rozwiązanie zapewnia tryb bezstratnego obrazowania 

trapezowego na zaoferowanej głowicy liniowej, posiadającej 1920 elementów, co zapewnia możliwość 

obrazowania jamy brzusznej dziecka oraz badań przeziębieniowych o najwyższej dostępnej rozdzielczości na 

rynku, przy zachowaniu wysokiej penetracji.  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  
 

Pytanie nr 129 Dotyczy zadania 7, poz.  101 
Czy jako rozwiązanie równoważne zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu PREMIUM 

renomowanego producenta oraz światowego lidera rynku echokardiograficznego dzieci i dorosłych, 

posiadający możliwość rozbudowy o oprogramowania światowego lidera dostarczającego oprogramowanie 

kariologiczne, do analizy GLS, zapewniający automatyczne rozpoznanie projekcji cztero, trzy i dwujamowej, 

wyznaczający kontur w sposób automatyczny?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia pkt. 101 z załącznika nr 8 do 

SWZ.  
 

Pytanie nr 130 Dotyczy zadania 7, poz. 102 
Czy jako rozwiązanie równoważne zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu PREMIUM 

renomowanego producenta oraz światowego lidera rynku echokardiograficznego dzieci i dorosłych, 

posiadający możliwość rozbudowy o oprogramowania światowego lidera dostarczającego oprogramowanie 

kariologiczne o w pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu „strain” dla LV, LA oraz RV z projekcji 

uzyskanych z głowicy przezklatkowej?  
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia pkt. 102 z załącznika nr 8 do 

SWZ.  
 

Pytanie nr 131 Dotyczy zadania 7, poz. 104 
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Czy jako rozwiązanie równoważne zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu PREMIUM 

renomowanego producenta, wyposażonego w dniu dostawy wyposażony w tryb obrazowanie panoramiczne z 

możliwością wykonywania pomiarów do 60 cm?  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  
 

Pytanie nr 132 Dotyczy zadania 7, poz. 105 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

posiadający jako rozwiązanie równoważne możliwość rozbudowy o typu Elastografii „Shear Wave” w czasie 

rzeczywistym, kodowana kolorem dostępną na głowicy typu convex oraz linia oraz możliwość rozbudowy o 

typu elastografię typu strain na głowicach liniowych oraz endowaginalnej, gwarantujące wskaźnik 

prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie wraz z możliwością wykonywania obliczeń odległości i 

powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc?  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 8 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 7. 
 

Pytanie nr 133 Dotyczy zadania  7, poz. 108 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

posiadający możliwość rozbudowy o elastografię akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na 

podstawie analizy prędkości fali poprzecznej dostępne na głowicy convex oraz liniowej, bez dostępności na 

głowicy endowaginalnej, z możliwością uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek? 

Oferowane przez nas rozwiązania jako jedyne na świecie posiada certyfikację FDA do diagnostyki 

pediatrycznej i gwarantuje Zmawiającemu najwyższą jakość wykonanych pomiarów oraz zapewnia 

bezpieczeństwo pacjentom pediatrycznym.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia pkt. 108 z załącznika nr 8 do 

SWZ.  
 

Pytanie nr 134 Dotyczy zadania 7, poz. 110 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

posiadający możliwość rozbudowy o elastografię  akustyczną  działającą w czasie rzeczywistym z regulowaną 

wielkością pola obrazowania elastograficznego  na głowicach liniowych, convex, bez możliwość rozbudowy 

o ww funkcjonalności dla głowicy endokawitarnej? Oferowane przez nas rozwiązania jako jedyne na świecie 

posiada certyfikację FDA do diagnostyki pediatrycznej i gwarantuje Zmawiającemu najwyższą jakość 

wykonanych pomiarów oraz zapewnia bezpieczeństwo pacjentom pediatrycznym.  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 135 Dotyczy zadania 7, poz. 111 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

posiadający możliwość rozbudowy o elastografię  akustyczną  mającą możliwość regulacji pola analizy oraz 

pokazywania elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym na głowicach liniowych, 

convex bez możliwość rozbudowy o ww funkcjonalności dla głowicy endokawitarnej? Oferowane przez nas 

rozwiązania jako jedyne na świecie posiada certyfikację FDA do diagnostyki pediatrycznej i gwarantuje 

Zmawiającemu najwyższą jakość wykonanych pomiarów oraz zapewnia bezpieczeństwo pacjentom 

pediatrycznym.  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.  
 

Pytanie nr 136 Dotyczy zadania 7, poz. 112 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

pozbawiony możliwość rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością 

wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni, posiadający możliwość rozbudowy o 

głowice wraz z dedykowanymi przystawkami biopsyjnymi montowane na głowice? Czy jako rozwiązanie 
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równoważne Zamawiający zgodzi się na możliwość rozbudowy systemu o możliwość rozbudowy o funkcję 

przestrzennej lokalizacji toru biopsyjnego, dla najdokładniejszej metody wykonywania biopsji? Jest to 

technologicznie najbardziej zaawansowane rozwiązanie zapewniające najprecyzyjniejsze pozyskanie 

materiały do analizy histopatologicznej.   
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 8 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 7. 
 

Pytanie nr 137 Dotyczy zadania 7, poz. 114 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania system PREMIUM renomowanego producenta ultrasonografów, 

pozbawiony możliwość pracy z głowicami Linia i convex z centralnym kanałem biopsyjnym, posiadający 

jako rozwiązanie równoważne tryb poprawiający wizualizację igły w płaszczyźnie in-plane dostępny w 

aparacie w dniu dostawy?  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 138 Dotyczy zadania  1, poz. 7 
Czy Zamawiający będzie wymagał aby kardiomonitory były wyposażone w dotykowy, kolorowy ekran LCD 

o przekątnej min. 12’’ i rozdzielczości 800x600 pikseli oraz z możliwością jednoczesnego wyświetlania co 

najmniej 9 krzywych dynamicznych? Ekran 10 cali może nie zapewnić optymalnej prezentacji parametrów 

życiowych pacjenta i utrudniać ich obserwację z większej odległości. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie wymaga ekranu o przekątnej min. 12” oraz 

rozdzielczości 800x600 pikseli. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ w poz. 7, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1. 
 

Pytanie nr 139 Dotyczy zadania 1, poz. 22 
W związku z tym, że kardiomonitory mają być przeznaczone na oddział w nowo tworzonym Centrum 

Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z 

o.o. i w związku z tym, że mają być kardiomonitorami przenośnymi zgodnie z punktami 4 oraz 6 specyfikacji 

parametrów technicznych czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowane kardiomonitory były wyposażone 

w nowoczesne, dedykowane i wbudowane przez producenta wewnątrz urządzenia moduły wifi w technologii 

802.11b/g/n do pracy z oferowaną centralą monitorującą oraz aby wykorzystywały technologię wifi do 

komunikacji z centralą monitorującą? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ w 

poz. 22, formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1. 
 

Pytanie nr 140 Dotyczy zadania 1, poz. 6 
Z związku z tym, że monitory mają być monitorami przenośnymi czy Zamawiający będzie wymagał aby 

kardiomonitory były wyposażone w dedykowany przez producenta statyw jezdny z koszem na akcesoria, 

regulacją wysokości i kąta pochylenia monitora oraz min. 5 kołami jezdnymi, każde wyposażone w 

niezależną blokadę? Zastosowanie statywu jezdnego zwiększy bezpieczeństwo urządzenia w transporcie i w 

dużo większym stopniu ochroni przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi np. z 

upadku monitora w czasie transportu lub z półki obok łóżka pacjenta. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1. 
 

Pytanie nr 141 Dotyczy zadania 1, poz. 33 
Czy Zamawiający będzie wymagał aby kardiomonitory były wyposażone w analizę co najmniej 24 różnych 

zaburzeń rytmu serca? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiający opisał wymagania w SIWZ. 
 

Pytanie nr 142 Dotyczy zadania 1, poz. 51 
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Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą wyposażoną w dwa ekranu o przekątnej min. 21,5’’ 

niebędące wyrobami medycznymi? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 143 Dotyczy zadania 1, poz. 34 
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory bez złącza wyjścia sygnału analogowego EKG oraz sygnału do 

synchronizacji defibrylatora? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 144 Dotyczy zadania 1, poz. 32 
Czy Zamawiający będzie wymagał aby kardiomonitory wyposażone były w analizę odcinka ST w zakresie od 

-2,0 do +2,0 mV dla wszystkich odprowadzeń jednocześnie? Jest to najbardziej popularny i najczęściej 

używany zakres pomiarowy odcinka ST. 
Odpowiedź:  Zamawiający określił minimum jakie wymaga. 
 

Pytanie nr 145 Dotyczy zadania 1, poz. 27 
Czy Zamawiający będzie wymagał aby kardiomonitory posiadały możliwość rozbudowy o monitorowanie 8 

kanałów EKG z 6 elektrod m.in. w celu zwiększenia dokładności analizy odcinka ST? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 146 Dotyczy zadania 1, poz. 12 
Czy Zamawiający będzie wymagał aby kardiomonitory wyposażone były w wodoodporne przyciski fizyczne 

oraz w gniazdo USB do podłączenia i obsługi zewnętrznej klawiatury i myszy komputerowej oraz pamięci 

pendrive i czytnika kodów kreskowych? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1. 
 

Pytanie nr 147 Dotyczy zadania 8 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności aparat EKG wyposażony w poniższe funkcjonalności 

odpowiadające aktualnie wymaganym w punktach od 1 do 42, z uwzględnieniem wszelkich formalnych 

wymogów zawartych w punktach od 43 do 47 specyfikacji i w SIWZ: 
 

 Aparat Ekg z wyposażeniem – 1 szt.      

                         Aparat Ekg z wyposażeniem – 1 szt. 

Typ 

………………….... 
Model 

……………...…. 
Producent……………

….. 
Kraj pochodzenia 

……….. 
4.  Rok produkcji 2020 
5.  Oznakowanie CE 
6.  Parametry techniczne 

7.  
Aparat 12-kanałowy (możliwość jednoczesnej akwizycji 12 kanałów: Einthovena (I , II , III), 

Goldbergera (aVR, aVL, aVF), Wilsona (V1, V2, V3, V4, V5, V6) 

8.  

Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz 

informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku, kontakcie każdej elektrody ze skórą, ciągły 

pomiar częstości akcji serca z prezentacją na wyświetlaczu)  
9.  Wymiar ekranu 5’’, ekran dotykowy o rozdzielczości 800x480 pikseli 
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10.  Menu w języku polskim 
11.  Wymiary 224x143x54 mm 
12.  Waga 1 kg 
13.  Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna, przyciski na ekranie dotykowym 
14.  Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą  
15.  Zasilanie sieciowo-akumulatorowe 
16.  Sygnalizacja naładowania akumulatora 
17.  Wydajność akumulatora (bezobsługowego) 400 min. 
18.  Częstotliwość próbkowania 16 000 Hz 
19.  Szerokość papieru 210 mm, możliwość stosowania składanki (papier termiczny) 

20.  
Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie automatycznym: 3x4, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2, 

6x2+1, 6x2+2, 12 
21.  Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie manualnym po 3 
22.  Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 
23.  Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 
24.  Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro  
25.  Zapis wsteczny EKG 
26.  Detekcja kardiostymulatorów 
27.  Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym 

28.  
Filtr zakłóceń sieciowych (50, 60 Hz), filtr zakłóceń mięśniowych (25,35,45,75,100,150 Hz), filtr 

izolinii Hz (0,05; 0,15; 0,25; 0,32; 0,50; 0,67) 

29.  
Filtry ustawianie na jednym wspólnym ekranie, bez potrzeby wchodzenia do kolejnych poziomów Menu 

urządzenia 

30.  

Baza danych 500 zapisów EKG w pamięci aparatu (z możliwością przeglądania na wyświetlaczu 

zapisanych w pamięci badań i ich wydruku bądź eksportu do zewnętrznych systemów lub pamięci USB) 
Możliwość zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości zapisanych badań w zewnętrznej 

opcjonalnej aplikacji do archiwizacji zapisów na komputerze bądź serwerze PC. 
31.  Profil automatyczny i manualny; Rytm, RR 

32.  
Profil long (długi zapis EKG), automatyczny zapis do pamięci aparatu do 3 minut z 1 lub 2 

odprowadzeń bez jednoczesnego wydruku, (np. do wykrywania arytmii) 

33.  

Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu; możliwość przeglądania 

na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań i ich wydruku bądź eksportu do zewnętrznych systemów 

lub pamięci USB 
34.  Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu 
35.  Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta, danych lekarza, nazwy oddziału 
36.  Możliwość rozbudowy o pomiar wektorowy EKG 

37.  

Oprogramowanie do komputerowego EKG pracujące na wspólnej bazie pacjentów i stanowiące jeden z 

modułów platformy medycznej: holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową i komputerowe EKG 

z możliwością analizy QT oraz porównywania badań tego samego pacjenta 
38.  Moduł komunikacji WIFI; aparat wyposażony w moduł komunikacji LAN i WIFI 
39.  Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł akwizycji danych 
40.  Możliwość wykonania zapisu przy podłączeniu nie wszystkich elektrod EKG 

41.  
Możliwość integracji z systemem szpitalnym poprzez oprogramowanie z możliwością przyjmowania 

zleceń i odsyłania raportów – obsługa DICOM, XML, PDF 

42.  
Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy zapisu EKG i porównywania zapisów tego samego 

pacjenta , archiwizację danych 

43.  
Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce zewnętrznej laserowej (przez port USB, niezależnie od 

PC, wydruk na papierze biurowym A4) 
44.  Aparat EKG wyposażony w moduł diagnozy (uśrednianie krzywych EKG, analiza, interpretacja słowna) 
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45.  
W zestawie: papier rolka 80mm, składanka A4, elektrody piersiowe, elektrody kończynowe klipsowe, 

elektrody dla niemowląt, dzieci i dorosłych, żel, kabel EKG, wózek jezdny z wysięgnikiem na kabel 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że minimalne wymagania dotyczące aparatury zostały określone w 

SIWZ i jej załącznikach. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może udzielić odpowiedzi na tak 

skonstruowane pytanie, ponieważ nie stanowi ono prośby o wyjaśnienie treści SIWZ, natomiast jest 

przedłożeniem opracowanego przez Wykonawcę nowego opisu przedmiotu dla aparatury medycznej. Na 

etapie udzielania wyjaśnień nie jest rolą Zamawiającego badanie, czy asortyment oferowany przez 

Wykonawcę spełnia wymagania SIWZ.  
 

Pytanie nr 148 Dotyczy zadania 8, poz. 35 
W związku z tym, że kardiomonitory mają być przeznaczone na oddział w nowo tworzonym Centrum 

Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z 

o.o. czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowany aparat EKG wyposażony był w moduł komunikacji 

LAN i WIFI? 
Odpowiedź: Aparat EKG zgodnie z punktem 35 ma mieć możliwość rozbudowy o moduł komunikacji 

LAN/WIFI.  
 

Pytanie nr 149 Dotyczy zadania 10 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 10 wysokiej klasy pulsoksymetry w technologii Masimo 

SET uznanej na świecie jako ZŁOTY STANDARD, o następujących parametrach technicznych: 

Parametry techniczne 

Urządzenie nowe i nieużywane 
Zasilanie sieciowe  230V 
Wbudowany akumulator litowo-jonowy: 5000 mAh a więc o parametrze wyższym niż wymagany 
Czas pracy (gdy jest w pełni naładowany) 7 godzin,   
Czas ładowania (do całkowitego naładowania)  3 godziny 
Wymiary jednostka główna 229  x 165 cm x 102 cm 
Kolorowy ekran dotykowy TFT LCD o wymiarach 4,8”  720x1280 pikseli, parametr lepszy niż wymagany 
Wskaźnik alarmu TAK 
Wskaźnik naładowania baterii - TAK 
Wskaźnik zasilania adaptera  - TAK 
Dźwięk alarmu  - TAK 
Sygnał tętna - TAK 
Opóźnienia alarmu w zależności od konfiguracji,  - 0 s,5 s ,10 s , 15 s 
Trendy : 96 godzinne trendy SpO2 i pulsu z rozdzielczością 2 sekundy, parametr lepszy niż wymagany 
Pomiar ciśnienia SpO2 
Pomiar SpO2 zgodny ze standardem ISO 80601-2-61:2011 - TAK 
Rozdzielczość wyświetlacza SpO2 1% - TAk 
Zakres wyświetlania 0% ~ 100% - TAk 
Dokładność SpO2 ±2% (w zakresie 70% ~100%), nie definiuje się, gdy jest niższa niż 70%, w przypadku 

zaoferowania czujników RD  - dokładność 1,5%  - parametr wyższy niż oferowany 
Zakres limitu alarmowego SpO2 Górny limit alarmu 2%~99%, Dolny limit alarmu 2%~98% 
Generowanie sygnału alarmowego SpO2 bez opóźnienia - TAK 
Odświeżanie wartości SpO2 1 s / czas -  TAK 
Uśrednianie danych w zakresach niska czułość 6～8s, średnia czułość 4～6s, Zaawansowana czułość 2～4s 

- TAK 
Opóźnienie alarmu w zakresie: Niska czułość＜8s, średnia czułość ＜6s, zaawansowana czułość ＜2s - 

TAK 
Brak opóźnień w systemie alarmów - TAk 
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Pomiar pulsu (PR) 
Zakres wyświetlania pulsu (PR) 25 – 240 bpm 
Rozdzielczość ±1 bpm TAK 
Dokładność ±3%  
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (NIBP) 
Zgodne ze standardami IEC 80601-2-30:2009 - TAk 
Automatyczna metoda oscylometryczna - TAK 
Tryb pracy ręczny i automatyczny - TAK 
Interwał pomiaru w trybie automatycznym  2,3,4,5,10,15,30,60,90 min 
Typowy czas pomiaru w zakresie 20~40 s  - TAK 30 s 
Zakres pomiarowy w trybie normalnym (mmHg) skurczowe ciśnienie krwi, średnie ciśnienie krwi, 

rozkurczowe ciśnienie krwi – TAK 
Maksymalny średni błąd pomiaru: +/- 3 mmHg, parametr lepszy niż wymagany 
Maksymalne średnie odchylenie pomiaru: poniżej 8mmHg – parametr lepszy niż wymagany  
Zakres ustawień ciśnienia początkowego inflacji: dorośli w zakresie  od 160mmHg do 280 mmHg, dzieci w 

zakresie 140mmHg do 280 mmHg 
Dokładność ciśnienia statycznego do ±3mmHg  - TAK 

Wyposażenie (czujniki i kable) zgodne z wymogami Zamawiającego. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że minimalne wymagania dotyczące aparatury zostały określone w 

SIWZ i jej załącznikach. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może udzielić odpowiedzi na tak 

skonstruowane pytanie, ponieważ nie stanowi ono prośby o wyjaśnienie treści SIWZ, natomiast jest 

przedłożeniem opracowanego przez Wykonawcę nowego opisu przedmiotu dla aparatury medycznej. Na 

etapie udzielania wyjaśnień nie jest rolą Zamawiającego badanie, czy asortyment oferowany przez 

Wykonawcę spełnia wymagania SIWZ.  
 

Pytanie nr 150 Dotyczy zadania 10 
Czy Zamawiający wymaga technologii saturacji wykazującej minimum 97 % prawdziwych alarmów i 

eliminującej minimum 95 % fałszywych alarmów popartej niezależnymi badaniami klinicznymi? 
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 151 Dotyczy zadania 10 
Czy Zamawiający oczekuje pulsoksymetru z możliwością rozbudowy o kolejne parametry mierzone tym 

samym czujnikiem jak :  
- nawodnienie pacjenta 
- ilość oddechów 
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 152 Dotyczy zadania 10 
Czy w przypadku pacjentów z krytycznymi parametrami i słabą perfuzją Zamawiający oczekuje technologii 

saturacji, która będzie zbierała sygnał od co najmniej 0,02% Indeksu Perfuzji? 
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 153 Dotyczy zadania 10 
Monitorowanie i określenie poziomu nawodnienia pacjenta jest bardzo istotne na każdym oddziale, ponieważ 

brak nawodnienia przekłada się negatywnie m.in. na układ nerwowy a zbyt duże nawodnienie może 

prowadzić do „przelania” pacjenta i obciążenia serca czy zaburzeń oddychania. 
W związku z powyższym składamy zapytanie, czy przynajmniej 1 z pulsoksymetrów ma posiadać parametr 

POMIARU NAWODNIENIA PACJETA  mierzony tym samym czujnikiem co saturacja? 
Nie podnosiłoby to kosztów monitorowania pacjenta a dostarczyłoby istotnych dodatkowych informacji o 

jego stanie i podjęciu kolejnych kroków. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 154 Dotyczy zadania 10 
Biorąc pod uwagę obecną sytuację pandemii i ryzyko przyszłych zagrożeń oraz konieczność monitorowania 

m.in. saturacji i ilości oddechów (spadek SpO2 i wzrost ilości oddechów) oraz monitorowanie podawanego 

tlenu (nadwyżka podawanego tlenu ma szkodliwy wpływ na pacjenta), czy pulsoksymetry mają mieć 

możliwość rozbudowy o kolejne parametry właśnie takie jak np. liczenie oddechów, rezerwa tlenu 

rozpuszczonego w osoczu, nawodnienie pacjenta czy monitorowanie trendów hemoglobiny. 
Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 155 Dotyczy zadania 4, poz. 6 i 14 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy przeznaczonej do stosowania u dorosłych, dzieci i 

noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych za pośrednictwem 

standardowych medycznych dróg dostępu bez możliwości podaży żywienia dojelitowego. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym zamawiający rezygnuje z zapisu i wykreśla pkt. nr 14 

z załącznika nr 5 do  SIWZ. 
 

Pytanie nr 156 Dotyczy zadania 4, poz.7 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy o wadze nieznacznie większej – 2,5 kg. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 4. 
 

Pytanie nr 157 Dotyczy zadania 4, poz. 8 
Prosimy o dopuszczenie pompy o stopniu ochrony  IP23. 
Odpowiedź: W związku z modyfikacją i dopuszczeniem w poz. 8 stopnia ochrony IP22, parametr wskazany 

przez Wykonawcę w pytaniu spełnia minimalne wymagania.  
 

Pytanie nr 158 Dotyczy zadania 4, poz. 10 
Czy Zamawiający dopuści pompę z uchwytem dokręcanym do pompy służącym do zawieszania pompy na 

stojakach oraz szynach. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 5 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 4. 
 

Pytanie nr 159 Dotyczy zadania 4, poz. 11 
Prosimy o dopuszczenie pomp bez wbudowanej w obudowę rączki do przenoszenia. 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 160 Dotyczy zadania 4, poz. 18 
Prosimy o dopuszczenie pomp z komunikacją pomiędzy pompą a stacją dokującą za pośrednictwem portu 

RS232. 
Odpowiedź: Zamawiający nie określa rodzaju komunikacji między pompą a stacją. 
 

Pytanie nr 161 Dotyczy zadania 4, poz. 22 
Prosimy z dopuszczenie pompy z możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: ng, 

mcg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEq z uwzględnieniem masy ciała w odniesieniu do czasu :  

min, h, 24 h. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 5 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 4. 
 

Pytanie nr 162 Dotyczy zadania 4, poz. 30 
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Prosimy z dopuszczenie pompy z możliwością podaży bolusa tylko w ml. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 5 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 4. 
 

Pytanie nr 163 Dotyczy zadania 4, poz. 33 i 34 
Prosimy o dopuszczenie pompy wyposażonej w bibliotekę leków -  możliwość zapisania  w pompie procedur 

dozowania leków złożonych z: nazwy leku (lek oznaczony kolorem); kategorii leku; koncentracji; parametrów 

infuzji z limitami podaży górnym i dolnym (sztywnym i miękkim) oraz wartością domyślną , parametrami 

bolusa z limitami podaży ( sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną, szybkością KVO, Poziomem 

okluzji; Pojemność biblioteki do 2000 leków. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, jednakże dla dobra prowadzonego postępowania Zamawiający 

zmienia min. wymagania w załączniku nr 5 do SIWZ w poz. 33, formularz cenowo techniczny dla zadania 

nr 4. 
 

Pytanie nr 164 Dotyczy zadania 4, poz. 35 
Prosimy z dopuszczenie pompy z 12 stopniowym programowanym ciśnieniem okluzji w zakresie 75 mmHg 

do 975 mmHg. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 5 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 4. 
 

Pytanie nr 165 Dotyczy zadania 4, poz. 39 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z czasem ładowania baterii – 6 h do 100% 
Odpowiedź: Odpowiedź zgodna z odpowiedziami z dnia 20.08.2020 roku. 
 

Pytanie nr 166 Dotyczy zadania 4, poz. 40 
Prosimy o dopuszczenie pompy w której na wyświetlaczu jest widoczny symbol baterii z poziomem stanu 

naładowania ( analogicznie jak w telefonie komórkowym ). 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 5 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 4. 
 

Pytanie nr 167 Dotyczy zadania 4, poz. 43 
Prosimy o dopuszczenie pompy w której natężenie akustycznych sygnałów alarmowych jest regulowane na 8 

poziomach w zakresie od 53 do 73 dB   
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 5 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 4. 
 

Pytanie nr 168 Dotyczy zadania 5, poz. 6 i 7 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy o wadze nieznacznie większej – 2,5 kg.  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 6 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 5. 
 

Pytanie nr 169 Dotyczy zadania 5, poz. 8 
Prosimy o dopuszczenie pompy o stopniu ochrony  IP 23. 
Odpowiedź: W związku z modyfikacją i dopuszczeniem w poz. 8 stopnia ochrony IP22, parametr wskazany 

przez Wykonawcę w pytaniu spełnia minimalne wymagania. 
 

Pytanie nr 170 Dotyczy zadania 5, poz. 9 i 10 
Prosimy o dopuszczenie pompy z kolorowym wyświetlaczem czytelnym ;pod kontem 80 stopni bez 

wbudowanego uchwytu do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych oraz szyn poziomych. 
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 6 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 5. 
 

Pytanie nr 171 Dotyczy zadania 5, poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści pompę z opcjonalnym uchwytem do przenoszenia dołączanym bez użycia 

jakichkolwiek narzędzi ? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 172 Dotyczy zadania 5, poz. 16 
Prosimy o dopuszczenie pompy z ręcznym ładowaniem strzykawki,  z zabezpieczeniem przed 

niekontrolowaną podażą 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 6 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 5. 
 

Pytanie nr 173 Dotyczy zadania 5, poz. 18 
Prosimy o dopuszczenie pomp z komunikacją pomiędzy pompą a stacją dokującą za pośrednictwem portu 

RS232. 
Odpowiedź: Zamawiający nie określa rodzaju komunikacji między pompą a stacją. 
 

Pytanie nr 174 Dotyczy zadania 5, poz. 23 
Prosimy o dopuszczenie pomp w której prędkość infuzji jest programowana w zakresie od 0,1 – do 2000 ml/h, 

w zakresie 0,1 do 99,99 programowana, co 0,01ml/godz., w zakresie 100 do 999,9 programowana co 0,1 

powyżej 1000 ml/h co 1 ml/h. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 6 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 5. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż pytanie dotyczy 

pkt. 22. 
 

Pytanie nr 175 Dotyczy zadania 5, poz. 25 
Prosimy z dopuszczenie pompy z możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: ng, 

mcg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEq z uwzględnieniem masy ciała w odniesieniu do czasu :  

min, h, 24 h. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 6 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 5. 
 

Pytanie nr 176 Dotyczy zadania 5, poz. 30 
Prosimy o dopuszczenie pompy z prędkością bolusa w zakresie 0,1 do 2000 ml/h , w zakresie 0,1 do 99,99 

programowana co 0,01 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 6 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 5. 

 

Pytanie nr 177 Dotyczy zadania 5, poz. 33 
Prosimy z dopuszczenie pompy z możliwością podaży bolusa tylko w ml. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 6 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 5. 
 

Pytanie nr 178 Dotyczy zadania 5, poz. 36 i 37 
Prosimy o dopuszczenie pompy wyposażonej w bibliotekę leków – możliwość zapisania  w pompie procedur 

dozowania leków złożonych z: nazwy leku (lek oznaczony kolorem); kategorii leku; koncentracji; parametrów 

infuzji z limitami podaży górnym i dolnym (sztywnym i miękkim) oraz wartością domyślną , parametrami 
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bolusa z limitami podaży ( sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną, szybkością KVO, Poziomem 

okluzji; Pojemność biblioteki do 2000 leków. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, jednakże dla dobra prowadzonego postępowania Zamawiający 

zmienia min. wymagania w załączniku nr 6 do SIWZ w poz. 36, formularz cenowo techniczny dla zadania 

nr 5. 

 

Pytanie nr 179 Dotyczy zadania 5, poz. 42 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z czasem ładowania baterii – 6 h do 100% 
Odpowiedź: W związku z modyfikacją i dopuszczeniem w poz. 42 czasu ponownego ładowania max. 6 godz.  

parametr wskazany przez Wykonawcę w pytaniu spełnia minimalne wymagania. 

 

Pytanie nr 180 Dotyczy zadania 5, poz. 43 
Prosimy o dopuszczenie pompy w której na wyświetlaczu jest widoczny symbol baterii z poziomem stanu 

naładowania ( analogicznie jak w telefonie komórkowym ).  
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 6 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 5. 
 

Pytanie nr 181 Dotyczy zadania 5, poz. 45 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy dla której producent określił pobór mocy pompy na poziomie 

≤60W  
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 182 Dotyczy zadania 5, poz. 47 
Prosimy o dopuszczenie pompy w której natężenie akustycznych sygnałów alarmowych jest regulowane na 8 

poziomach w zakresie od 53 do 73 dB   
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 6 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 5. 
 

Pytanie nr 183 Dotyczy zadania 6, poz. 6 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp wyposażonych w system zatrzaskowy szybkiego mocowania 

pomp w stacji dokującej- po demontażu z pompy uchwytu do mocowania. 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 184 Dotyczy zadania 6, poz. 15 i 76 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy przeznaczonej do stosowania u dorosłych, dzieci i 

noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych za pośrednictwem 

standardowych medycznych dróg dostępu bez możliwości podaży żywienia dojelitowego. 
Odpowiedź: Odpowiedź zgodna z odpowiedziami z dnia 20.08.2020 roku. 

 
Pytanie nr 185 Dotyczy zadania 6, poz. 17 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy o wadze nieznacznie większej – 2,5 kg 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 6 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6 
 

Pytanie nr 186 Dotyczy zadania 6, poz. 19 
Prosimy o dopuszczenie pompy o stopniu ochrony  IP23. 
Odpowiedź: W związku z modyfikacją i dopuszczeniem w poz. 19 stopnia ochrony IP22, parametr wskazany 

przez Wykonawcę w pytaniu spełnia minimalne wymagania. 



 

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer 

rejestrowy BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

 
Pytanie nr 187 Dotyczy zadania 6, poz. 21 
Prosimy o dopuszczenie pompy bez wbudowanego uchwytu do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych 

oraz szyn poziomych. Uchwyt taki może zostać dołączany w celu mocowania pojedynczej pompy do stojaka. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6. 
 

Pytanie nr 188 Dotyczy zadania 6, poz. 22 
Czy Zamawiający dopuści pompę z opcjonalnym uchwytem do przenoszenia dołączanym bez użycia 

jakichkolwiek narzędzi ? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis w SIWZ. 
 

Pytanie nr 189 Dotyczy zadania 6, poz. 27 
Prosimy o dopuszczenie pompy z ręcznym ładowaniem strzykawki,  z zabezpieczeniem przed 

niekontrolowaną podażą. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 7 pkt27. 
 

Pytanie nr 190 Dotyczy zadania 6, poz. 29 
Prosimy o dopuszczenie pomp z komunikacją pomiędzy pompą a stacją dokującą za pośrednictwem portu 

RS232. 
Odpowiedź: Zamawiający nie określa rodzaju komunikacji między pompą a stacją. 

 

Pytanie nr 191 Dotyczy zadania 6, poz. 34 
Prosimy o dopuszczenie pomp w której prędkość infuzji jest programowana w zakresie od 0,1 – do 2000 ml/h, 

w zakresie 0,1 do 99,99 programowana, co 0,01ml/godz., w zakresie 100 do 999,9 programowana co 0,1 

powyżej 1000 ml/h co 1 ml/h. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6. 
 

Pytanie nr 192 Dotyczy zadania 6, poz. 36 
Prosimy z dopuszczenie pompy z możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: ng, 

mcg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEq z uwzględnieniem masy ciała w odniesieniu do czasu :  

min, h, 24 h. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6. 
 

Pytanie nr 193 Dotyczy zadania 6, poz. 41 
Prosimy o dopuszczenie pompy z prędkością bolusa w zakresie 0,1 do 2000 ml/h , w zakresie 0,1 do 99,99 

programowana co 0,01 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 6 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 5. 
 

Pytanie nr 194 Dotyczy zadania 6, poz. 44 
Prosimy z dopuszczenie pompy z możliwością podaży bolusa tylko w ml. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6. 
 

Pytanie nr 195 Dotyczy zadania 6, poz. 47 i 48 
Prosimy o dopuszczenie pompy wyposażonej w bibliotekę leków -  możliwość zapisania  w pompie procedur 

dozowania leków złożonych z: nazwy leku (lek oznaczony kolorem); kategorii leku; koncentracji; parametrów 
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infuzji z limitami podaży górnym i dolnym (sztywnym i miękkim) oraz wartością domyślną , parametrami 

bolusa z limitami podaży ( sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną, szybkością KVO, Poziomem 

okluzji; Pojemność biblioteki do 2000 leków. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, jednakże dla dobra prowadzonego postępowania Zamawiający 

zmienia min. wymagania w załączniku nr 7 do SIWZ w poz. 47, formularz cenowo techniczny dla zadania 

nr 6. 
 

Pytanie nr 196 Dotyczy zadania 6, poz. 53 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z czasem ładowania baterii – 6 h do 100% 
Odpowiedź:  W związku z modyfikacją i dopuszczeniem w poz. 53 czasu ponownego ładowania max. 6 

godz. parametr wskazany przez Wykonawcę w pytaniu spełnia minimalne wymagania. 
 

Pytanie nr 197 Dotyczy zadania 6, poz. 54 
Prosimy o dopuszczenie pompy w której na wyświetlaczu jest widoczny symbol baterii z poziomem stanu 

naładowania ( analogicznie jak w telefonie komórkowym ). 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6. 
 

Pytanie nr 198 Dotyczy  zadania 6, poz. 56 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy dla której producent określił pobór mocy pompy na poziomie 

≤60W 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 199 Dotyczy zadania 6, poz. 58 
Prosimy o dopuszczenie pompy w której natężenie akustycznych sygnałów alarmowych jest regulowane na 8 

poziomach w zakresie od 53 do 73 dB. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6. 
 

Pytanie nr 200 Dotyczy zadania 6, poz. 67 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy przeznaczonej do stosowania u dorosłych, dzieci i 

noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych za pośrednictwem 

standardowych medycznych dróg dostępu bez możliwości podaży żywienia dojelitowego. 
Odpowiedź: Odpowiedź zgodna z odpowiedziami z dnia 20.08.2020 roku. 
 

Pytanie nr 201 Dotyczy zadania 6, poz. 68 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy o wadze nieznacznie większej – 2,5 kg. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6. 
 

Pytanie nr 202 Dotyczy zadania 6, poz. 68 i 69 
Prosimy o dopuszczenie pompy o stopniu ochrony  IP23. 
Odpowiedź: W związku z modyfikacją i dopuszczeniem w poz. 69 i 70 stopnia ochrony IP22, parametr 

wskazany przez Wykonawcę w pytaniu spełnia minimalne wymagania. Zamawiający zwraca uwagę, że ww. 

parametry znajdują się w pkt. 69 i w pkt. 70. 
 

Pytanie nr 203 Dotyczy zadania 6, poz. 72 
Czy Zamawiający dopuści pompę z uchwytem dokręcanym do pompy, służącym do zawieszania pompy na 

stojakach oraz szynach . 
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6. 
 

Pytanie nr 204 Dotyczy zadania 6, poz. 73 
Czy Zamawiający dopuści pompę z opcjonalnym uchwytem do przenoszenia dołączanym bez użycia 

jakichkolwiek narzędzi ? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.. 
 

Pytanie nr 205 Dotyczy zadania 6, poz. 80 
Prosimy o dopuszczenie pomp z komunikacją pomiędzy pompą a stacją dokującą za pośrednictwem portu 

RS232. 
Odpowiedź: Zamawiający nie określa rodzaju komunikacji między pompą a stacją. 

 

Pytanie nr 206 Dotyczy zadania 6, poz. 84 
Prosimy z dopuszczenie pompy z możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: ng, 

mcg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEq z uwzględnieniem masy ciała w odniesieniu do czasu :  

min, h, 24 h. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6. 
 

Pytanie nr 207 Dotyczy zadania 6, poz. 92 
Prosimy z dopuszczenie pompy z możliwością podaży bolusa tylko w ml. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6. 
 

Pytanie nr 208 Dotyczy zadania 6, poz. 95 i 96 
Prosimy o dopuszczenie pompy wyposażonej w bibliotekę leków -  możliwość zapisania  w pompie procedur 

dozowania leków złożonych z: nazwy leku (lek oznaczony kolorem); kategorii leku; koncentracji; parametrów 

infuzji z limitami podaży górnym i dolnym (sztywnym i miękkim) oraz wartością domyślną , parametrami 

bolusa z limitami podaży ( sztywnymi i miękkimi) oraz wartością domyślną, szybkością KVO, Poziomem 

okluzji; Pojemność biblioteki do 2000 leków. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, jednakże dla dobra prowadzonego postępowania Zamawiający 

zmienia min. wymagania w załączniku nr 7 do SIWZ w poz. 95, formularz cenowo techniczny dla zadania 

nr 6. 
 

Pytanie nr 209 Dotyczy zadania 6, poz. 97 
Prosimy z dopuszczenie pompy z 12 stopniowym programowanym ciśnieniem okluzji w zakresie 75 mmHg 

do 975 mmHg 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6. 
 

Pytanie nr 210 Dotyczy zadania 6, poz. 101 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z czasem ładowania baterii – 6 h do 100% 
Odpowiedź: W związku z modyfikacją i dopuszczeniem w poz. 101 czasu ponownego ładowania max. 6 

godz. parametr wskazany przez Wykonawcę w pytaniu spełnia minimalne wymagania 

 

Pytanie nr 211 Dotyczy zadania 6, poz. 102 
Prosimy o dopuszczenie pompy w której na wyświetlaczu jest widoczny symbol baterii z poziomem stanu 

naładowania ( analogicznie jak w telefonie komórkowym ). 
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6. 
 

Pytanie nr 212 Dotyczy zadania 6, poz. 105 
Prosimy o dopuszczenie pompy w której natężenie akustycznych sygnałów alarmowych jest regulowane na 8 

poziomach w zakresie od 53 do 73 dB. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6. 
 

Pytanie nr 213 Dotyczy zadania 6, poz. 111 
Prosimy o dopuszczenie stacji dokującej z zasilaniem wszystkich gniazd. Gniazda pomp w stacji są zasilane 

niskim bezpiecznym napięciem. 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 214 Dotyczy zadania 6, poz. 112 
Prosimy o dopuszczenie pompy o stopniu ochrony  IP23. 
Odpowiedź: W związku z modyfikacją i dopuszczeniem w poz. 112 stopnia ochrony IP22, parametr 

wskazany przez Wykonawcę w pytaniu spełnia minimalne wymagania 
 

Pytanie nr 215 Dotyczy zadania 6, poz. 121 do 128 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka do stacji dokującej spełniającego wszystkie wymagania 

funkcjonalne a innym  rozwiązaniu konstrukcji:  
• możliwość rozbudowy wózka w przyszłości o wyposażenia dodatkowe ( m.in. półkę, szufladę z półką, 

koszyk na akcesoria) ,  
• Wysięgnik kroplówki z regulacją wysokości w całości wykonany ze stali kwasoodpornej z głowicą na 4 

haczyki. 
• Listwa zasilająca na 5 gniazd elektrycznych mocowana do profilu nośnego za pośrednictwem adaptera 

umożliwiającego zwinięcie przewodu. Długość przewodu 5 m. 
• Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, zabezpieczająca wózek przed uszkodzeniem, wyposażona 

w koła z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą. 
• Wymiary podstawy jezdnej : szerokość 530 mm x długość 663 mm x wysokość profilu nośnego (bez 

wysięgnika kroplówki): 1351 mm. 
• Nośność zdecydowanie większa od oczekiwanej bo do 30 kg  
• Bez zasilacza do pompy gdyż oferowane przez nas system pomp i stacji dokującej posiadają własne 

wbudowane zasilacze sieciowe. 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 216 Dotyczy zadania 1, poz. 4 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor o masie 5,5 kg z akumulatorem? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 217 Dotyczy zadania 1, poz. 7 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z ekranem TFT o przekątnej 12 cali i 

rozdzielczości 800x600 pikseli? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 1. 
 

Pytanie nr 218 Dotyczy zadania 1, poz. 11 
Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie mini-trendów z ostatniej 1 godziny? 
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Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Tym samym Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SIWZ, 

formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6. 
 

Pytanie nr 219 Dotyczy zadania 1, poz. 18 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z ręcznym ustawieniem granic 

alarmowych poszczególnych parametrów, dokonywane w oknach dialogowych tych parametrów w zależności 

od obecnie wskazywanych parametrów? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 220 Dotyczy zadania 1, poz. 51 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego ekran centrali, który nie jest certyfikowany, jako 

wyrób medyczny? Wyłącznie te urządzenia, które mają kontakt z pacjentem muszą być certyfikowane, jako 

wyrób medyczny. Centrala pacjenta nie ma bezpośredniego kontaktu z pacjentem i nie podlega tego typu 

wymogom. 
Czy Zamawiający dopuści ekran bez sterowania dotykowego? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 221 Dotyczy zadania 1, poz. 53 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego centralę pielęgniarską bez tej funkcjonalności? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 222 Dotyczy zadania 1, poz. 60 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego centralę pielęgniarską bez tej funkcjonalności? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 223 Dotyczy zadania 1, poz. 61 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego centralę pielęgniarską bez tej funkcjonalności? 
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 224 Dotyczy wzoru umowy  
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zmiejeszenie wysokości kar umownych na: 
§6 ust. 1 pkt. 1) na 0,2% 
§6 ust. 1 pkt. 2) na 0,2% 
§6 ust. 2 na 10%? 
Odpowiedź: Zamawiający 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 TED 2020/S 137-

336366 z dnia 17.07.2020 r. 
 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 
 

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

następujących zmian treści SIWZ: 
 



 

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer 

rejestrowy BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

Zmiana I 
W miejsce dotychczasowego załącznika nr 2 do SIWZ formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1 

wprowadza się Załącznik nr 2 do SIWZ PO MODYFIKACJACH z dnia 19.08.2021 r. formularz cenowo-
techniczny dla zadania nr 1 po modyfikacjach 
 

Zmiana II 
W miejsce dotychczasowego załącznika nr 3 do SIWZ po zmianach formularz cenowo-techniczny dla 

zadania nr 2 wprowadza się Załącznik nr 3 do SIWZ PO MODYFIKACJACH z dnia 19.08.2021 r. 

formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2 po modyfikacjach 

 

Zmiana III 
W miejsce dotychczasowego załącznika nr 4 do SIWZ formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 3 

wprowadza się Załącznik nr 4 do SIWZ PO MODYFIKACJACH z dnia 19.08.2021 r. formularz cenowo-
techniczny dla zadania nr 3 po modyfikacjach 
 
Zmiana IV 
W miejsce dotychczasowego załącznika nr 5 do SIWZ po zmianach formularz cenowo-techniczny dla 
zadania nr 4 wprowadza się Załącznik nr 5 do SIWZ PO MODYFIKACJACH z dnia 19.08.2021 r. 

formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4 po modyfikacjach 
 

Zmiana V 
W miejsce dotychczasowego załącznika nr 6 do SIWZ po zmianach formularz cenowo-techniczny dla 
zadania nr 5 wprowadza się Załącznik nr 6 do SIWZ PO MODYFIKACJACH z dnia 19.08.2021 r. 

formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 5 po modyfikacjach 

 
Zmiana VI 
W miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 do SIWZ po zmianach formularz cenowo-techniczny dla 

zadania nr 6 wprowadza się Załącznik nr 7 do SIWZ PO MODYFIKACJACH z dnia 19.08.2021 r. 

formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 6 po modyfikacjach 

 
Zmiana VII 
W miejsce dotychczasowego załącznika nr 8 do SIWZ formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 7 
wprowadza się Załącznik nr 8 do SIWZ PO MODYFIKACJACH z dnia 19.08.2021 r. formularz cenowo-

techniczny dla zadania nr 7 po modyfikacjach 
 
Zmiana VIII 
W miejsce dotychczasowego załącznika nr 9 do SIWZ formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 8 

wprowadza się Załącznik nr 9 do SIWZ PO MODYFIKACJACH z dnia 19.08.2021 r. formularz cenowo-
techniczny dla zadania nr 8 po modyfikacjach 

 

Zmiana IX 
W miejsce dotychczasowego załącznika nr 10 do SIWZ formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 9 

wprowadza się Załącznik nr 10 do SIWZ PO MODYFIKACJACH z dnia 19.08.2021 r. formularz 
cenowo-techniczny dla zadania nr 9 po modyfikacjach 
 
Zmiana X 
W miejsce dotychczasowego załącznika nr 11 do SIWZ formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 10 
wprowadza się Załącznik nr 11 do SIWZ PO MODYFIKACJACH z dnia 19.08.2021 r. formularz 

cenowo-techniczny dla zadania nr 10 po modyfikacjach 
 



 

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer 

rejestrowy BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

Zmiana XI 
W miejsce dotychczasowego załącznika nr 13 do SIWZ PO MODYFIKACJI wzór umowy wprowadza się 

Załącznik nr 13 do SIWZ PO MODYFIKACJACH z dnia 19.08.2021 r. wzór umowy po modyfikacjach 
nr 2. 

 

 
ZAWIADOMIENIE 

o zmianach naniesionych w załączniku 5 i 7 w wyniku omyłkowo udzielonych odpowiedzi z 

dnia 20.08.2020 roku, Zamawiający poprawia: 
Zmiana I 

Miejsce SIWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: Załącznik nr 5 do SIWZ formularz cenowo-techniczny 

dla zadania nr 4, pkt 6: 

BYŁO: 

Pompa objętościowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków 

do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem 

standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, 

zewnątrzoponowa i dojelitowa. 

JEST PO ZMIANACH: 

Pompa objętościowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków 

do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem 

standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, 

zewnątrzoponowa i dojelitowa. 

 

Zmiana II 

Miejsce SIWZ, w którym znajduje się zmieniona treść: Załącznik nr 7 do SIWZ formularz cenowo-techniczny 

dla zadania nr 6, pkt 127: 

BYŁO: 

Nośność: co najmniej 20 kg 

JEST PO ZMIANACH: 

Nośność: co najmniej do minimum 20 kg 

 

Dodatkowo Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamia 

o zmianie treści SWZ w poniższym zakresie 

Zamawiający dodaje zapis: 

- w załączniku nr 6 do SIWZ w poz. 38, formularz cenowo techniczny dla zadania nr 5, 

- oraz w załączniku nr 7 do SIWZ w poz. 49, formularz cenowo techniczny dla zadania nr 6. 

**LUB 

pompy z 12 stopniowym programowanym ciśnieniem okluzji w zakresie min. od 75 mmHg do 975 mmHg 

 

 

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 TED 2020/S 137-

336366 z dnia 17.07.2020 r. 
 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT 
 



 

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer 

rejestrowy BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

 Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ na podstawie art. 12a 

ustawy Prawo zamówień publicznych wydłuża termin składania ofert tj. do dnia 06.09.2021 r. do godz. 

10:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert tj. na dzień 06.09.2021 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: 20.08.2021 r. o godzinie 10:00. 
Jest: Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 06.09.2021 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 20.08.2021 r. do godziny 

10:00. 
Jest: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do 06.09.2021 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 20.08.2021 r., o godzinie 11:00 w pokoju nr 115  (budynek administracji ) 

w siedzibie Zamawiającego. 
Jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2021 r., o godzinie 11:00 w pokoju nr 115  (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 TED 2020/S 137-

336366 z dnia 17.07.2020 r. 
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