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Nr referencyjny: TZ.372.73.2020                 Zielona Góra 20.10.2021 r. 
 

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

I. 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

sp. z o. o. niniejszym informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., zwanej dalej ustawą) w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia nr referencyjny: TZ.372.73.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Zakup pierwszego wyposażenia – aparatura medyczna III w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia 

Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.”, 

wniesiono  pytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz 

z wyjaśnieniami. 

Pytanie nr 1 - dotyczy zadania nr 4 
Ad. 10 Czy Zamawiający dopuści inkubator z możliwością wsunięcia kasety RTG z jednej strony inkubatora? 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 - dotyczy zadania nr 4 
Ad. 11. Czy Zamawiający dopuści inkubator z jedną dużą szufladą wyposażoną w łatwo  

demontowalny organizer na akcesoria, szuflada otwierana po obu stronach inkubatora? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 - dotyczy zadania nr 4 
Ad. 16. Czy Zamawiający dopuści inkubator z większym zakresem pomiarowym temperatury skóry pacjenta 

(26÷42 °C) z dokładnością czujnika ±0,3 °C? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 4 - dotyczy zadania nr 4 
Ad. 18. Czy Zamawiający dopuści inkubator z kolorowym wyświetlaczem typu LCD 7" na panelu sterującym, 

umożliwiający prezentację parametrów nastawnych i monitorowanych, komunikatów alarmowych i zegara 

APGAR, bez możliwości prezentacji graficznej cyklu pomiarowego? 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 5 - dotyczy zadania nr 4 
Ad. 21. Czy Zamawiający dopuści inkubator automatycznego testu po włączeniu, z możliwością 

uruchomienia przez użytkownika ręcznego testu alarmów wizualnych oraz dźwiękowych? Ponadto w przy-

padku awarii kontrolera urządzenie automatycznie przejdzie w tryb awaryjny. 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Zamawiający wymaga dostawy inkubatora z funkcją 

opisaną w pkt. 21 Załącznika nr 5 do SIWZ. 
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Pytanie nr 6 - dotyczy zadania nr 4 
Ad. 23. Czy Zamawiający przyzna 10 pkt. za promiennik grzejny ustawiony pod kątem po stronie panelu 

sterującego, zapewniający równomierne nagrzewania powierzchni materacyka, z możliwością odchylenia w 

celu zrobienia zdjęcia RGT oraz ułatwiający pielęgnację noworodka? Jest to lepsze rozwiązanie niż panel bez 

możliwości odchylania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 23 zgodnie z poniższym: 

 

1.  

Promiennik grzejny zapewniający równomierne nagrzewanie powierzchni matera-

cyka, bez konieczności odsuwania/odchylania 

 

usytuowany pod kątem 

po stronie panelu sterują-

cego bez konieczności 

odsuwania/odchylania - 

10 pkt 

zawieszony równolegle 

nad leżem pacjenta odsu-

wany/odchylany – 0 pkt. 

 

Pytanie nr 7 - dotyczy zadania nr 4 
Ad. 39. Czy Zamawiający dopuści lampę z powierzchnią skutecznego naświetlania  

40 x 20 cm (± 5cm)? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

Pytanie nr 8 - dotyczy zadania nr 4   
Ad. 42. Czy Zamawiający dopuści lampę mocowaną na statywie jezdnym z wygodną, wspomaganą 

amortyzatorem regulację wysokości lampy w zakresie 130 – 160 cm? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 9 - dotyczy zadania nr 4 
Ad. 44. Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją w pionie (regulacja wysokości) oraz możliwością zmiany 

kąta nachylenia, bez możliwości regulacji pozycji lampy w poziomie? Regulację pozycji lampy w poziomie 

zapewnia wygodny stojak z podstawą jezdną umożliwiający podjechanie bezpośrednio pod inkubator. 
Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 10 - dotyczy zadania nr 4   
Ad. 46. Czy Zamawiający dopuści lampę z głowica o wadze 4kg? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

Pytanie nr 11 - dotyczy zadania nr 4   
Ad. 47. Czy Zamawiający dopuści lampę z o poborze mocy 45W? Niskie koszty eksploatacji  

zapewniane są dzięki możliwością regulacji natężenia światła w aż 5 stopniach. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

Pytanie nr 12 - dotyczy zadania nr 4   
Ad. 49. Czy Zamawiający dopuści lampę z nominalną żywotnością diod LED do 20 000 godzin? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

Pytanie nr 13 - dotyczy zadania nr 9 
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Pkt 7 Prosimy o dopuszczenie 2 zakresowej regulacji temperatury, w zależności od wsadu: 

28˚C - 41˚C dla płynów infuzyjnych i 42˚C - 70˚C dla pościeli 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

Pytanie nr 14 - dotyczy zadania nr 3   
Pkt. 5 Ze względu na wymóg dopuszczalnego poziomu hałasu 45 dB w Zadaniu nr 5, prosimy 

o ujednolicenie i dopuszczenie inkubatora zamkniętego z tym samym poziomem hałasu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie nr 15 - dotyczy zadania nr 3   
Pkt 8 „Podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem ścianki” uniemożliwia ich szybkie otwarcie. 

Czy zatem Zamawiający dopuści mechanizm umożliwiający ich szybkie zamknięcie bez funkcji ich szybkiego 

otwarcia? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 16 - dotyczy zadania nr 3   
Pkt 9 Prosimy o dopuszczenie inkubatora wyposażonego w 6 otworów pielęgnacyjnych, z których dwa wypo-

sażone są w mankiety irysowe. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe, z zachowaniem szczelności otworów, rozmieszceniem i demontażem 

bez użycia narzędzi opisanych w SIWZ w pkt 9 
 

Pytanie nr 17 - dotyczy zadania nr 3   
Pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści materacyk przeciwodleżynowy zgodnie z opisem producenta, 

jednak bez dodatkowej dokumentacji jego właściwości przeciwodleżynowych, antybakteryjnych 

i antygrzybiczych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 18 - dotyczy zadania nr 3   
Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w tacę na kasetę RTG bez dodatkowych znaczników 

do pozycjonowania kasety? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 19 - dotyczy zadania nr 3   
Pkt. 26 Prosimy o dopuszczenie inkubatora wyposażonego w dwa czujniki temperatury skóry, 

w którym ze względów bezpieczeństwa tylko jeden czujnik używany jest dla trybu automatycznej regulacji. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe, przy zachowaniu wymaganego zakresu temperatury. 
 

Pytanie nr 20 - dotyczy zadania nr 4 
Pkt 17 Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji krwi przy pomocy dołączonego pulsoksymetru? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

Pytanie nr 21 - dotyczy zadania nr 4 
Pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w wyświetlacze segmentowe LED na panelu steru-

jącym oraz prezentację graficzną trybu pomiarowego? 
Odpowiedź: 

Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie nr 22 - dotyczy zadania nr 4 
Pkt 19 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w wbudowaną lampę LED o mocy 600 LUX, bez  

funkcji regulacji jej natężenia oraz oświetlającą cały obszar pacjenta bez konieczności podświetlania tylko 

części obszaru pacjenta? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie nr 23 - dotyczy zadania nr 4 
Pkt 26 Czy Zamawiający dopuści inkubator bez dodatkowych gniazd elektrycznych? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. 
 

Pytanie nr 24 - dotyczy zadania nr 4 
PKT 39 Czy Zamawiający dopuści lampę o mniejszej powierzchni naświetlania 20x30 cm ale z wyższą mocą  

maksymalną do 43 µW/cm2/nm, co w efekcie daje lepszą skuteczność naświetlania od wymaganej? 
Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 25 - dotyczy zadania nr 4 
Pkt 45 Prosimy o dopuszczenie lampy bez możliwości odłączenia od statywu. 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie nr 26 - dotyczy zadania nr 4 
Pkt 47 Prosimy do dopuszczenie poboru mocy do 40W. Jest to wartość nieznacznie różniąca się od wymaganej. 
Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 27 - dotyczy zadania nr 5 
Pkt 8 „Podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem ścianki” uniemożliwia ich szybkie otwarcie. 

Czy zatem Zamawiający dopuści mechanizm umożliwiający ich szybkie zamknięcie bez funkcji ich szybkiego 

otwarcia? 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 28 - dotyczy zadania nr 5 
Pkt 10 Prosimy o dopuszczenie ścianek bocznych, których demontaż wymaga użycia ogólnodostępnego na-

rzędzia. 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 29 - dotyczy zadania nr 5 
Pkt. 13 Prosimy o dopuszczenie inkubatora bez funkcji opisanej w tym punkcie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 30 - dotyczy zadania nr 5 
Pkt 15 Prosimy o dopuszczenie inkubatora z jednym trybem otwarcia kopuły tj. standardowym. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 31 - dotyczy zadania nr 5 
Pkt 19  Z uwagi na bezpieczeństwo noworodka, prosimy o dopuszczenie inkubatora pozbawionego systemu 

grzewczego umieszczonego w kopule inkubatora „odizolowany od otoczenia”. Opisane rozwiązanie 
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(promiennik grzewczy zintegrowany z kopułą) jest bezpośrednim zagrożeniem dla pacjenta i służy wyłącznie 

inkubatorom (których konstrukcje mają duży problem z kondensacją pary wodnej na wewnętrznych ściankach 

inkubatora) do niwelacji tej wady. Odbywa się to kosztem bezpieczeństwa termicznego leczonego pacjenta. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 32 - dotyczy zadania nr 5 
Pkt 26 Czy Zamawiający dopuści jedną dużą i pojemną szufladę wyposażoną w wygodny mechanizm otwie-

rania z obydwu stron inkubatora? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 33 - dotyczy zadania nr 5 
Pkt 34 Prosimy o dopuszczenie inkubatora wyposażonego w dwa czujniki temperatury skóry, w którym ze 

względów bezpieczeństwa tylko jeden czujnik używany jest dla trybu automatycznej regulacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Jednocześnie wyjaśnia, iż zgodnie z opisem zawartym 

w pkt. 34 Załącznika nr 6 do SIWZ, opisany tam parametr stanowi jakościowe kryterium oceny ofert. 

W związku z powyższym brak zaoferowania funkcjonalności opisanej w punkcie 34 skutkowało będzie przy-

znaniem 0 punktów. Wykonawca może złożyć ofertę z zaproponowanym rozwiązaniem, jednakże ofercie nie 

zostaną przyznane dodatkowe punkty. 
 

Pytanie nr 34 - dotyczy zadania nr 5 
Pkt 37 Ze względu na dość utrudniony dostęp do paneli umieszczonych centralnie, dodatkowo utrudnionych 

wysokimi nastawami wysokości samego inkubatora, prosimy o dopuszczenie wygodniejszego umieszczenia 

panelu sterującego po lewej lub prawej stronie inkubatora na wysięgniku z możliwością jego swobodnej 

regulacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 35 - dotyczy zadania nr 5 
Pkt 38 Prosimy o dopuszczenie inkubatora, w którym zakres i odczyt trendów można ustawić z poziomu menu 

w zakresie 1, 3, 6, 12 lub 24 godziny. Jednakże czynność ta powinna zostać ustalona przed badaniem, ponieważ 

zmiana skali czasowej trendów na inny okres powoduje utratę danych minionych trendów. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 36 - dotyczy zadania nr 5 
Pkt 48 Prosimy o dopuszczenie inkubatora informujący o zaistniałej sytuacji alarmowej w postaci wizualnej 

i dźwiękowej, którego pełen opis znajduję się w dołączonej instrukcji 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 37 - dotyczy zadania nr 7 
Z uwagi na podane w SIWZ sprzeczne ilości tj. 4 i 8, prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości 

kupowanych stanowisk. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej, zamówieniem objęta jest dostawa 8 sztuk stanowisk do 

resuscytacji noworodka. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zarówno w treści SIWZ, jak i ogłoszeniu o 

zamówieniu wskazana została prawidłowa liczba stanowisk. 
 

Pytanie nr 38 - dotyczy zadania nr 7 
Pkt 7 Prosimy o dopuszczenie nowoczesnego i energooszczędnego stanowiska, którego moc maksymalna wy-

nosi 500W. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 39 - dotyczy zadania nr 7 
Pkt 8 Prosimy o dopuszczenie nowoczesnego i energooszczędnego oświetlenia LED o mocy 600 LUX? 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 40 - dotyczy zadania nr 7 
Pkt 9 Prosimy o dopuszczenie materacyka o większym polu powierzchni niż wymagana tj. 50x70 cm. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie nr 41 - dotyczy zadania nr 7 
Pkt 16 Prosimy o dopuszczenie inkubatora  wyposażonego w uchwyty do przemieszczania inkubatora wyłącz-

nie w tylnej jego części. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 42 - dotyczy zadania nr 7 
Pkt 21 Czy Zamawiający dopuści inkubator bez funkcji opisanej w tym punkcie? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 43 - dotyczy zadania nr 7 
Pkt 25 Prosimy o dopuszczenie pomiaru skóry noworodka w zakresie 30-420C. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 44 - dotyczy zadania nr 7 
Pkt 29 Prosimy o dopuszczenie ssaka bez sterowania z kolumny inkubatora z bezpośrednim zasilaniem gazu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 45 - dotyczy zadania nr 7 
Pkt 31 Prosimy o dopuszczenie miksera bez sterowania z kolumny inkubatora tj. bezpośrednim starowaniem 

na mieszalniku. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 

Pytanie nr 46 - dotyczy zadania nr 7 
Pkt 32, 33, 35, 41 Czy Zamawiający dopuści inkubator bez funkcji opisanej w tym punkcie? 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 47 - dotyczy zadania nr 7 
Pkt 34 Z uwagi na zakres leczonych pacjentów prosimy o dopuszczenie bezpiecznego zakresu 1-9 cmH2O. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

 

Pytanie nr 48 - dotyczy zadania nr 7 
Pkt 36 Z uwagi na zakres leczonych pacjentów prosimy o dopuszczenie bezpiecznego zakresu 1-9 cmH2O. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
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Pytanie nr 49 - dotyczy zadania nr 7 
Pkt 38 Prosimy o dopuszczenie manometru zintegrowanego z mieszalnikiem. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 50 - dotyczy zadania nr 7 
Pkt 39 Prosimy o dopuszczenie resuscytatora bez możliwości podłączenia worka samo rozprężnego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 51 - dotyczy zadania nr 7 
Pkt 40 Prosimy o dopuszczenie prowadzenia wspomagania wyłącznie nieinwazyjnie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 52 - dotyczy zadania nr 7 
Pkt 42 Prosimy o dopuszczenie wagi typu „NAWI Verification”, w zakresie 300-7000g. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 53 - dotyczy zadania nr 7 
Pkt 43 Prosimy o dopuszczenie inkubatora informujący o zaistniałej sytuacji alarmowej w postaci wizualnej 

i dźwiękowej, którego pełen opis znajduję się w dołączonej instrukcji. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 54 - dotyczy zadania nr 1 
Pkt 6   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner naczyniowy, w skład którego wchodzi: 

urządzenie do obrazowania oraz kabel USB do ładowania? Jest to lepsze rozwiązanie dla Zamawiającego, 

ponieważ może naładować skaner wszędzie gdzie jest gniazdko elektryczne i nie musi używać kompatybilnej 

na stołowej ładowarki. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 55 - dotyczy zadania nr 1 
Pkt. 8   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner naczyniowy z szybkim wyłączaniem 

urządzania zamiast wprowadzania w tryb uśpienia ? Jest to lepsze rozwiązanie dla Zamawiającego, ponieważ 

szybkie wyłączanie urządzenia jeszcze bardziej wydłuża jego żywotność. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 56 - dotyczy zadania nr 1 
Pkt. 18   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner naczyniowy z czasem pracy do 2 

godzin ? Dzięki szybkiemu ładowaniu jest to czas zdecydowanie wystarczający. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuści skanera naczyniowego z czasem pracy do 2 godzin. Jednakże dla zwiększenia 

konkurencyjności, zmienia zapis w pkt. 18 Załącznika nr 2 do SWIZ i wymaga czasu pracy baterii min. 2 

godziny. 

 

Pytanie nr 57 - dotyczy zadania nr 1 
Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy skaner naczyniowy z kompatybilnym statywem 

z regulowanym ramieniem, lecz nie „gęsią szyjką”. Statywy z „gęsią szyjką” szybko tracą swoje właściwości 

i po pewnym czasie nawet sam skaner potrafi przeważyć mechanizm, co ostatecznie spowoduje brak 

możliwości pracy. 
Odpowiedź: 



 

 

 

 

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 dopuszcza powyższe, z zastrzeżeniem, że statyw ma być jezdny. 
 

Pytanie nr 58 - dotyczy zadania nr 11 
Pkt 9 opisu systemu operacyjnego do wyposażenia komputerów 

Czy Zamawiający dopuszcza komputery działające tylko w jednej sieci? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 59 - dotyczy zadania nr 11 
pkt 10 opisu systemu operacyjnego do wyposażenia komputerów 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiającemu wystarczy moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 

zewnętrznymi wbudowany w system operacyjny? Jakie dokładnie urządzenia zewnętrzne zamawiający ma na 

myśli? 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z wymogu stawianego w pkt. 10 dot. równoważności dla systemu  operacyjnego do 

wyposażenia komputerów. 
 

Pytanie nr 60 - dotyczy zadania nr 11 
pkt 11 opisu systemu operacyjnego do wyposażenia komputerów 

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w jaki sposób mają być wyświetlane elementy 3D interfejsu 

użytkownika i o jakie elementy chodzi? Jeśli w opisie wkradł się błąd prosimy Zamawiającego o wykreślenie 

wymogu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z wymogu stawianego w pkt. 1 dot. równoważności dla systemu  operacyjnego do 

wyposażenia komputerów. 
 

 

Pytanie nr 61 - dotyczy zadania nr 11 
pkt 23 opisu systemu operacyjnego do wyposażenia komputerów 

Czy Zamawiającemu zależy na dodatkowych narzędziach programistycznych zainstalowanych na komputerze 

umożliwiających pisanie nowych aplikacji w JScript i VBScript? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 62 - dotyczy zadania nr 11 
pkt 25 opisu systemu operacyjnego do wyposażenia komputerów 

Czy zamawiającemu zależy na systemie umożliwiającym zdalne i bezobsługowe pobieranie i instalacje 

systemu operacyjnego? Jeśli tak to ile licencji na system operacyjny powinien taki system być w stanie 

obsłużyć? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiającemu zależy na systemie umożliwiającym zdalne i bezobsługowe pobieranie i instalację 

systemu operacyjnego. System operacyjny powinien być w stanie obsłużyć licencję. 
 

Pytanie nr 63 - dotyczy zadania nr 9 
Czy Zamawiający wymaga aby oferowana cieplarka była wyrobem medycznym objętym 8 % podatkiem 

VAT? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga, aby cieplarka była wyrobem medycznym, stawka podatku VAT musi być zgodna z 

obowiązującą zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 64 - dotyczy zadania nr 9 
pkt. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania urządzenia o wymiarach: 740 x 1770 x 

790 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę. 
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Pytanie nr 65 - dotyczy zadania nr 9 
pkt. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania urządzenia o mocy grzałki w górnej ko-

morze - 1000 Wat, oraz w dolnej komorze - 400 Wat. 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 

Pytanie nr 66 - dotyczy zadania nr 9 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z cieplarką o poniż-

szych parametrach: 

1 Urządzenie mobilne wyposażone w 4 kółka (2 z opcją blokady). 

2 Dwuwarstwowa obudowa z łatwej do mycia stali nierdzewnej (wnętrze kwasoodporne). 

3 Przeszklone drzwi górnej komory i szuflady dolnej komory - szkło hartowane. Drzwi i szuflady z syste-

mem automatycznego domykania się. 
4 Górna komora specjalnie przystosowana do ogrzewania pościeli, koców, ręczników, obłożeń. 

5 Energooszczędne oświetlenie górnej komory - LED. 

6 Trzy półki o regulowanej wysokości, wysuwane na prowadnicach. Dwie zamykane szuflady. 

7 Panel dotykowy z przyciskami, wyświetlaczem 3.2'' oraz wskaźnikiem stand-by. 

8 Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą i zadaną. 

9 Ogrzewacz z dwoma komorami (osobne strefy grzewcze). 

10 Kurtyna powietrzna w górnej komorze. 

11 Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej. 

12 Elektroniczne i mechaniczne (termostat bimetaliczny) zabezpieczenie przed przegrzaniem dla każdej ko-

mory. 

13 Sygnał optyczny wyświetlany na ekranie przy niedomkniętej szufladzie lub drzwiach. 

14 Alarm optyczny i akustyczny włączający się po 60 sekundach przy niedomkniętej szufladzie lub 

drzwiach. 

15 Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej temperatury", uruchamiany w przypadku wykrycia roz-

bieżności między temperaturą zadaną i temperaturą rzeczywistą w komorze (dla każdej komory osobno). 
16 Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania dla każdej komory. 

17 Tryb czuwania (stand by). 

18 Pojemność komory: 300l netto (364l brutto). 

19 Maksymalne obciążenie półek: 20 kg. 

20 Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 70°C ±2°C (zmiana o 1°C) (obie komory). 

21 Zewnętrzne wymiary urządzenia: 740 x 1770 x 790 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość). 

22 Zewnętrzne wymiary urządzenia bez odbojników i kółek: 690 x 1770 x 740 mm (S x W x G). 

23 Wewnętrzny wymiar komory górnej: 535 x 620 x 500 mm (S x W x G). 

24 Wymiary półek: 510 x 18 x 455 mm (S x W x G). 

25 Wewnętrzny wymiar szuflad: 496 x 187 x 512 mm - górna szuflada, 496 x 242 x 512 mm - dolna szuflada 

(S x W x G). 

26 Wewnętrzny wymiar komory dolnej: 590 x 610 x 550 mm (S x W x G). 

27 Waga: 206 kg. 

28 Napięcie zasilania: 220-240 VAC, 50 Hz, prąd znamionowy 5.7 A. 

29 Moc grzałki (górna komora): 1000 Wat. 

30 Moc grzałki (dolna komora): 400 Wat. 

31 Temperatura otoczenia (w trakcie działania): 18 - 30 °C. 

32 Temperatura otoczenia (magazynowanie): 10 - 55 °C. 

33 Wilgotność względna (działanie i magazynowanie): 30 - 70 %. 

34 Wyrób medyczny potwierdzony certyfikatem lub deklaracją. 

35 Opcja "BOOST" pozwalająca na przyspieszenie ogrzewania wsadu poprzez czasowe zwiększenie tempe-

ratury grzania. 
36 Oprogramowanie wyposażone w programator czasowy, pozwalający precyzyjnie ustalić dzienny i tygo-

dniowy cykl pracy urządzenia. 
37 "Zgodność z: EN ISO 13485:201693/42/EWG (Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych) 



 

 

 

 

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. 

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. 
 

Pytanie nr 67 
W obecnych czasach wiele nieuczciwych dostawców próbuje celowo wprowadzić w błąd Zamawiających 

oświadczając i potwierdzając wymogi specyfikacji technicznej. Mając świadomość, iż proponując rozwiązanie 

równoważne, to na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że oferowane urządzenia lub materiały są 

równoważne do określonych w opisie przedmiotu zamówienia prosimy Zamawiającego 

o potwierdzenie zapisu SIWZ pkt nr 6 ”Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, 

Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, 

atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne”. Rozumiemy, iż w przypadku dopuszczenia innej 

dokumentacji, po przez słowo „równoważne” Zamawiający ma na myśli tylko wiarygodne 

i udokumentowane dane, gwarantujące utrzymanie nie gorszej jakości, standardu ale przede wszystkim 

bezpieczeństwa pacjentów? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 

zm.), w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ. Dopiero po otwarciu oferty, 

Zamawiający zbada, czy Wykonawca spełnił dyspozycję przywołanego artykułu, jednocześnie Zamawiający 

nie jest uprawniony do wskazania rodzaju dokumentów, które maja potwierdzać równoważność. 
 

Pytanie nr 68 - dotyczy zadania nr 3 
Czy Zamawiający zaakceptuje także urządzenia bez ekranu umożliwiającego prezentację krytycznych 

parametrów, nastaw parametrów inkubatora w postaci wielokolorowych wartości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie wyposażenia inkubatora w ekran. 
 

Pytanie nr 69 – dotyczy zadania nr 3 
pkt. 5 Prosimy o doprecyzowanie: jeśli wymóg hałasu powinien nie być większy niż 41 dB, czy Zamawiający 

oczekuje podania konkretnej wartości? 

Odpowiedź: 
Nie, zgodnie z konstrukcją Załącznika nr 4 do SIWZ, Zamawiający nie wymaga wskazania konkretnej wartości 

w zakresie poziomu hałasu. 

 

Pytanie nr 70 – dotyczy zadania nr 3 
pkt.6 Prosimy o doprecyzowanie. Czy Zamawiający w celu minimalizacji utraty temperatury noworodka miał 

na myśli, że oferowany produkt będzie dostarczony z podwójnymi umieszczonymi na całej wysokości, 

pełnowymiarowymi ściankami kopuły?  Inkubator wyposażony w podwójne ścianki (podobnie jak okna 

w naszych domach) jest w stanie zminimalizować utratę ciepła noworodka w przypadku kontaktu skóry 

z wewnętrzną (ogrzaną) ścianką urządzenia i znacznie poprawić termoregulację w kopule inkubatora. 

Podwójne, boczne ściany  pomagają również zmniejszyć przepływ zimnego powietrza w momencie otwierania 

drzwiczek inkubatora. Takie rozwiązanie znacząco wpływa na stabilność utrzymania komfortowej 

temperatury noworodka, co w dłuższym okresie czasu przekłada się na zmniejszenie ryzyka infekcji, szybszy 

wzrost i lepsze parametry życiowe niemowlaka. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że oferowany produkt ma posiadać podwójne umieszczone na całej wysokości, 

pełnowymiarowe ścianki kopuły. 
 

Pytanie nr 71 – dotyczy zadania nr 3 
pkt. 14 

Kliniczny Oddział Noworodkowy Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

posiada III stopień referencyjny tzn. posiada  kompetencje i uprawnienia do opieki nad najtrudniejszymi 
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przypadkami z zakresu patologii noworodka, w tym wcześniakami o krańcowo niskiej masie urodzeniowej - 

czyli około 500 gram. 

Skóra właściwa noworodka zawiera mniej kolagenu i włókien elastyny niż u starszych dzieci i dorosłych 

 Z tego powodu jest bardziej narażona na wystąpienie odleżyn, obrzęków, urazów spowodowanych uciskiem 

czy też innych uszkodzeń tkanki. Problem wzrasta w przypadku wcześniaków. Skóra noworodka rozwija się 

w pełni dopiero w 34. tygodniu ciąży. Oznacza to, że u wcześniaków jest ona jeszcze niedojrzała, a przez to 

cieńsza, delikatniejsza i bardziej podatna na uszkodzenia. Podczas gdy u niemowląt urodzonych w terminie 

zewnętrzna warstwa skóry składa się z 10-20 warstw tkanki, u wcześniaków mogą to być zaledwie dwie 

warstwy. Skutkuje to tym, że ważne funkcje skóry, takie jak kontrola transepidermalnej utraty wody 

i zapobieganie absorpcji substancji toksycznych, są u dzieci urodzonych przedwcześnie niewystarczająco 

rozwinięte. Zwiększa to ryzyko powstawania u nich ran. Wiele firm może wprowadzać celowo w błąd 

potwierdzając i zaświadczając ten zapis. Prosimy więc o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuści urządzeń 

wyposażonych w piankowy materacyk, który nie posiada udokumentowanych klinicznie właściwości 

przeciwodleżynowych i tym samym nie dający gwarancji zapobiegania martwicy skóry powstającej u chorych 

leżących bez ruchu? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 17. 
 

Pytanie nr 72 – dotyczy zadania nr 3 
Czy Zamawiający będzie oczekiwał najnowocześniejszych urządzeń, które posiadają zaawansowane systemy 

zwiększające bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy personelu medycznego: 

– z prezentacją krytycznych parametrów, trendów 

- higiena - bezdotykowe wyciszanie alarmów 

- łatwość kangurowania i poprawa developmental care po przez obrotowy i wysuwany materacyk 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 

  

Pytanie nr 73 – dotyczy zadania nr 4 
Czy Zamawiający w celu spełnienia wytycznych Europejskiego Towarzystwa Resusctytacji Noworodka 

dotyczących spełnienia warunków, wyposażenia stanowiska do resustcytacji nie dopuści urządzeń, które nie 

umożliwiałoby przeprowadzenie oceny minimum: 

- Rozpoznanie saturacji noworodka za pomocą zintegrowanego wbudowanego pulsoksymetru? Jeśli mimo 

skutecznej wentylacji oksygenacja pozostaje nieakceptowalnie niska, należy rozważyć zastosowanie tlenu 

w wyższym stężeniu. 

- Ocenę temperatury: temperatura nowo narodzonych dzieci, nieurodzonych w zamartwicy powinna być 

utrzymana w granicach 36,5°C do 37,5°C. Znaczenie osiągnięcia takiej temperatury jest podkreślane i istotne 

ze względu na silny związek ze śmiertelnością i chorobowością. 

- Optymalna ocena czynności serca: rozbudowa o pomiar częstotliwość rytmu serca. Resuscytacje 

u noworodka należy rozpocząć, jeśli początkowa ocena wskazuje, że dziecko nie podjęło prawidłowego, 

regularnego oddechu lub czynność serca jest poniżej 100/min. Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla 

noworodków z niską wagą urodzeniową, gdzie wyniki pomiaru saturacji mogą znacznie odbiegać od 

rzeczywistych w wyniku słabej perfuzji. 

- Zasilanie w powietrze/tlen. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 

 

Pytanie nr 74 – dotyczy zadania nr 5 
pkt. 6 Prosimy o doprecyzowanie. Czy Zamawiający w celu minimalizacji utraty temperatury noworodka miał 

na myśli, że oferowany produkt będzie dostarczony z podwójnymi umieszczonymi na całej wysokości, 

pełnowymiarowymi ściankami bocznymi kopuły? Inkubator wyposażony w podwójne ścianki (podobnie jak 

okna w naszych domach) jest w stanie zminimalizować utratę ciepła noworodka w przypadku kontaktu skóry 

z wewnętrzną (ogrzaną) ścianką urządzenia i znacznie poprawić termoregulację w kopule inkubatora. 

Podwójne ściany pomagają również zmniejszyć przepływ zimnego powietrza w momencie otwierania 

drzwiczek inkubatora. Takie rozwiązanie znacząco wpływa na stabilność utrzymania komfortowej temperatury 

noworodka, co w dłuższym okresie czasu przekłada się na zmniejszenie ryzyka infekcji, szybszy wzrost i 
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lepsze parametry życiowe niemowlaka. 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że oferowany produkt ma posiadać podwójne umieszczone na całej wysokości, 

pełnowymiarowe ścianki kopuły. 
 

Pytanie nr 75 – dotyczy zadania nr 5 
pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w miękki, elastyczny pojemnik na wodę? 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 76 – dotyczy zadania nr 5 
Dotyczy § 5 pkt. 4 

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

niż 30 dni? 

W określonych przypadkach konieczne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy, co wydłuża czas 

usunięcia usterki, natomiast w przypadku naprawy wydłużającej się, Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia urządzenia zamiennego. 

Odpowiedź: 
Tak, zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 77 – dotyczy zadania nr 5 
 Dotyczy § 6 pkt. 1. Ppkt 1 i 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 78 – dotyczy zadania nr 5 
Dotyczy §6 
Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub 

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

odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym 

proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 79 – dotyczy zadania nr 5 
Dotyczy §6 
Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. 

Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to 

uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie 

Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu 

kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne 

z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18). Proponujemy wprowadzenie zapisu o następującej treści: 
„Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 10% wartości 

wynagrodzenia brutto umowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 80 – dotyczy zadania nr 5 
Dotyczy §6 pkt. 1 ppkt. 1 i 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odbiory częściowe i naliczanie kar od wartości niezrealizowanej części 

umowy? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary 
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umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony. 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 81 – dotyczy zadania nr 5 
Dotyczy §6 pkt. 1 ppkt. 3 i 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od urządzenia, którego opóźnienie dotyczy? Jeśli czynność 

serwisowa dotyczyłaby będzie tylko 1 urządzenia, naliczanie kary od wartości brutto całkowitej umowy, 

będzie miało charakter rażąco zawyżony.   
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 82 – dotyczy zadania nr 5 
Dotyczy §7 pkt.3 
W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek 

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

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

wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w 

Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i 

w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku 

niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o modyfikację treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej 

m.in. jako stan epidemii). Propozycja modyfikacji tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku 

zaistnienia okoliczności 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 wynika-

jących 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 wy-

konać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, 

jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w 

dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie 

poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczno-

ści siły wyższej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisów do wzoru umowy. 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 16 do SIWZ 

„W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 

a w zakresie przez nią nieuregulowanych przepis Kodeksu cywilnego (…)”. 
 

Pytanie nr 83 – dotyczy zadania nr 3 
pkt. 5 
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy inkubator zamknięty z potwierdzonym poziomem hałasu podczas 

normalnej pracy ≤47 dB? 
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Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu. 
 

Pytanie nr 84 – dotyczy zadania nr 3 
Pkt. 9 

Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w 6 szczelnych otworów pielęgnacyjnych, bez potrzeby 

stosowania mankietów, umieszczonych po dwa na dłuższych bokach, po jednym na krótszym boku inkubatora? 

Odpowiedź: 
Tak, przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ. 
 

Pytanie nr 85 – dotyczy zadania nr 3 
Czy Zamawiający dopuści inkubator z dłuższymi ściankami uchylnymi i łatwo otwieranymi podwójnymi 

ściankami do czyszczenia i dezynfekcji bez konieczności całkowitego ich demontażu? W oferowanym 

rozwiązaniu bez użycia narzędzi można łatwo zdemontować kopułę na potrzeby czyszczenia. 

Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający dopuści. 
 

Pytanie nr 86 – dotyczy zadania nr 3 
Pkt. 12 

Czy ze względów epidemiologicznych Zamawiający wymaga aby regulacja nachylenia materacyka była 

dostępna na zewnątrz inkubatora – bez  konieczności otwierania przedziału pacjenta? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 87 – dotyczy zadania nr 3 
Pkt. 14 

Czy Zamawiający dopuści materacyk bez udokumentowanych własnościach przeciwodleżynowych, 

antybakteryjnych i antygrzybicznych? Oferowany materacyk wykonany jest ze specjalnej pianki z pokryciem 

przystosowanym do łatwego ściągania na potrzeby czyszczenia. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie nr 88 – dotyczy zadania nr 3 
Pkt. 16 

Czy Zamawiający dopuści inkubator z szufladą na kasetę RTG wysuwaną z jednej strony inkubatora? 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w powyższym zakresie. 
 

 

 

Pytanie nr 89 – dotyczy zadania nr 3 
Pkt. 25 

Czy przez wymóg konstrukcji nawilżacza niewymagającej użycia narzędzi do demontaży w celu dezynfekcji 

Zamawiający rozumie, iż wszystkie elementy ze szczególnym uwzględnieniem zbiornika, grzałki oraz 

przewodów doprowadzających parę do przedziału pacjenta da się bez użycia narzędzi wyjąć z inkubatora 

w celu dezynfekcji i sterylizacji? 

Odpowiedź: 
Zamawiającemu zależy aby wszystkie elementy nawilżacza przeznaczone do dezynfekcji były demontowane bez 

użycia jakichkolwiek narzędzi. 
 

Pytanie nr 90 – dotyczy zadania nr 3 
Pkt. 26 

Czy Zamawiający wymaga aby na ekranie inkubatora były jednocześnie wyświetlane obydwie temperatury 

skóry oraz trend obydwu mierzonych temperatur dla optymalnego wykorzystania funkcji pomiaru dwóch 

temperatury i łatwego wykrywania przegrzania lub gorączki? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 91 – dotyczy zadania nr 5 
Pkt. 5 

Czy w związku z faktem, iż w zadaniu 3. Opisującym wymagania dla Inkubatora Zamkniętego Zamawiający 

przedstawił wyższe wymagania dotyczące hałasu, a inkubatory hybrydowe mają z założenia być urządzeniami 

dla najbardziej wymagających pacjentów – czy Zamawiający wprowadzi wymóg hałasu dla inkubatora 

hybrydowego nie większego niż 40dB? 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 92 – dotyczy zadania nr 5 
Pkt. 6 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy inkubator, w którym do budowy kopuły użyto zaawansowanych 

technologicznie materiałów o wysokich właściwościach izolacyjnych, co eliminuje potrzebę stosowania 

konstrukcji dwuściennej bez ryzyka zwiększonej utraty ciepła? 

Proponowane rozwiązanie jest bardziej zaawansowane technologicznie i znacznie ułatwia czyszczenie i 

zapobieganie zakażeniom przez eliminację przestrzeni i zakamarków pomiędzy podwójnymi ściankami. 

Odpowiedź: 
Tak zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 93 – dotyczy zadania nr 5 
Pkt. 10 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy inkubator bez funkcji demontażu ścianek bez użycia narzędzi? 

W oferowanym rozwiązaniu nie ma potrzeby demontażu, gdyż nowoczesna budowa kopuły umożliwia 

czyszczenie powierzchni przez otwieranie ścianek. 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 94 – dotyczy zadania nr 5 
Pkt. 15 

Prosimy o wyjaśnienie, iż punkt 15 dotyczy wyłącznie inkubatorów z elektrycznym mechanizmem 

podnoszenia kopuły. W ręcznym trybie, który nie zajmuje dłużej niż 2 sek, można zatrzymać proces w 

dowolnym momencie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że parametr opisany w pkt 15 tyczy się tylko trybu elektrycznego. 
 

 

Pytanie nr 95 – dotyczy zadania nr 5 
Pkt. 16 

Czy Zamawiający będzie wymagał, że ściany boczne po opuszczeniu nie blokują dostępu do szuflady pod 

inkubatorem? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 96 – dotyczy zadania nr 5 
Pkt. 17 

Czy Zamawiający wymaga aby inkubator dla minimalizacji stresu pacjenta posiadał funkcję pracy 

promiennika przed pełnym otwarciem kopuły? W takim rozwiązaniu pacjent natychmiast otrzymuje wsparcie 

temperaturowe. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 97 – dotyczy zadania nr 5 
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Pkt 19 

Prosimy o wyjaśnienie czy przez wymóg ten Zamawiający rozumie elementy elektroniczne grzałki a nie sam 

radiator? Radiator ze względu na przepływ powietrza, które ma ogrzewać będzie miał zawsze potencjalne 

zagrożenie penetracją kurzem krążącym w powietrzu pod kopułą inkubatora. 

Jednocześnie prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby element radiacyjny grzałki 

konwekcyjnej pracującej w trybie inkubatora zamkniętego ma mieć budowę tacy dla lepszej dystrybucji ciepła 

oraz ułatwionego czyszczenia i dezynfekcji? 

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż elementy grzałki bez radiatora odizolowane od otoczenia zewnętrznego w sposób 

umożliwiający penetrację kurzu, zalanie. Zamawiający  nie stawia wymagań w zakresie elementu radiacyju-

nego grzałki. 
 

 

Pytanie nr 98 – dotyczy zadania nr 5 
Pkt 21 

Czy Zamawiający wymaga aby regulacja nachylenia odbywała się bez konieczności otwierania przedziału 

pacjenta – z zewnątrz inkubatora? Fakt ten ma ogromne znaczenie w dobie pandemii i konieczności izolacji 

podejrzanych o zakażenie pacjentów. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 99 – dotyczy zadania nr 5 
Pkt. 24 

Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów dla funkcji regulacji odległości od podłogi inkubatora 

oraz samodzielnej elektrycznej regulacji głębokości ułożenia materacyka na potrzeby wygodnego stosowania 

inkubatora hybrydowego jako inkubatora otwartego? 

Odpowiedź: 
W pkt. 24 zamawiający opisał własnościowi materacyka a nie regulacji odległości od podłoża. Pytanie nie 

tyczy się pkt.24 
 

Pytanie nr 100 – dotyczy zadania nr 5 
Pkt. 24 
Czy Zamawiający przyzna dodatkowe 30 pkt dla inkubatora wyposażonego w podgrzewany materacyk 

sterowany z pulpitu inkubatora zintegrowany i współpracujący z pozostałymi źródłami ciepła? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przyzna dodatkowo 30 pkt dla inkubatora wyposażonego w podgrzewany materacyk stero-

wany z pulpitu inkubatora zintegrowany i współpracujący z pozostałymi źródłami ciepła. 
 

 

 

Pytanie nr 101 – dotyczy zadania nr 5 
Pkt. 25 

Czy Zamawiający wymaga aby dostęp do prowadnic na kasety RTG był możliwy z obydwu stron inkubatora 

bez konieczności odchylania ścianek bocznych – z zewnątrz inkubatora? Fakt ten ma ogromne znaczenie w 

dobie pandemii i konieczności izolacji podejrzanych o zakażenie pacjentów. 

Odpowiedź: 
Zamawiający doprecyzowuje, iż dostęp do kasety RTG ma odbywać się bez konieczności odchylania ścianek 

bocznych. 
 

Pytanie nr 102 – dotyczy zadania nr 5 
Pkt. 30 

Czy Zamawiający będzie oczekiwać dostawy inkubatora, który byłby równie dobrym produktem jako 

inkubator zamknięty i otwarty? Standardem u renomowanych 2 różnych światowych dostawców jest  płynna 

regulacja nawilżania w zakresie do 95% co 1%. Czy Zamawiający będzie wymagać dostawy inkubatora z 

takim zakresem regulacji? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie 
 

Pytanie nr 103 – dotyczy zadania nr 5 
Pkt. 32 

Czy Zamawiający dopuści i przyzna dodatkowe 10 punktów za rozwiązanie nowocześniejsze 

i bezpieczniejsze epidemiologicznie bazujące na podaży wody z dowolnego worka lub butelki sterylnej np. 

wody do wstrzykiwań? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie lecz nie przyzna w tym zakresie dodatkowych punktów. 
 

Pytanie nr 104 – dotyczy zadania nr 5 
Pkt. 33 

Czy Zamawiający dopuści i przyzna dodatkowe 10 punktów za rozwiązanie bezpieczniejsze 

epidemiologicznie bazujące na zamkniętym systemie nawilżania z automatycznym systemem czyszczenia 

gwarantującym brak konieczności dodatkowej pracy i sterylizacji elementów nawilżacza? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie lecz nie przyzna w tym zakresie dodatkowych punktów. 
 

Pytanie nr 105 – dotyczy zadania nr 5 
Pkt. 34 

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe 10 punktów dla inkubatora wyposażonego w tryb Kangurowania 

podczas to którego inkubator automatycznie dostosowuje granice alarmowe oraz utrzymuje odpowiednie 

środowisko w inkubatorze na potrzeby komfortowego kangurowania oraz powrotu pacjenta do inkubatora? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie lecz nie przyzna w tym zakresie dodatkowych punktów. 
 

Pytanie nr 106 – dotyczy zadania nr 5 
Pkt. 37 

Czy Zamawiający wymaga aby na panelu sterującym wyświetlany był również pomiar hałasu pod kopułą oraz 

natężenie światła docierające do pacjenta? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 107 
Zadanie nr 3, 5 

Załącznik nr 16 wzór umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do: 

§6 ust. 1 pkt. 1) do 0,2% 
§6 ust. 1 pkt. 2) do 0,2% 
§6 ust. 2 na 10%? 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 108 
Załącznik nr 16 wzór umowy §4 ust. 7 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 30 dniowy termin płatności? 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 109 – dotyczy zadania nr 2 
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko porodowe światowej klasy producenta 

o podanych niżej parametrach: 

Lp. Opis 

1. Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców 
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2. Szerokość przy całkowicie opuszczonych barierkach 91cm 

3. Szerokość przy całkowicie podniesionych barierkach 99 cm 

4. Długość całkowita lóżka 234 cm 

5. Regulacja elektryczna wysokości 

6. Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej powierzchni materaca 60,9 cm 

7. Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej powierzchni materaca 98,4 cm 

8. Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo ze zdejmowanym 

segmentem nożnym, wyposażonym w zintegrowaną podstawę umożliwiającą postawienie go 

na podłodze. 

9. Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 

10. Automatyczna, elektryczna korekta nachylenia segmentu siedziska podczas podnoszenia 

segmentu oparcia pleców – ograniczenie zsuwania się pacjentki w dół łóżka podczas porodu 

11. Zakres automatycznej korekty segmentu siedziska w stosunku do poziomu ramy leża 0º-15º 

12. Elektryczna regulacja wysokości segmentu nożnego 

13. Maksymalne obciążenie segmentu nożnego 181kg 

14. Manualna regulacja pozycji Trendelenburga - mechanizm wspomagany sprężyną gazową 

umożliwia wychylenie łóżka pod kątem 8º, za pomocą dźwigni zlokalizowanej od strony 

głowy pacjentki. Funkcja uzyskiwana niezależnie od wysokości łóżka. 

15. Zakres regulacji kąta nachylenia pozycji Trendelenburga 0º-8º 

16. Przycisk dezaktywujący wszystkie funkcje elektryczne 

17. Regulacje wszystkich elektrycznych funkcji łóżka dostępne obustronnie z paneli 

wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu medycznego i od 

strony wewnętrznej dla pacjentki. Wszystkie przyciski membranowe wodoodporne. 

18. Wizualny wskaźnik włączonej blokady funkcji elektrycznych 

19. Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanego szczytu łóżka z tworzywa 

sztucznego, bez widocznych elementów metalowych. 

20. Manualna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, 

dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barierek. 

21. Uchwyty porodowe chowane pod leże z użyciem jednej ręki, pokryte materiałem 

zapobiegającym ślizganiu rąk. 

22. Podkolanniki zintegrowane z podparciami pod stopy z możliwością regulacji wysokości 

dzięki elektrycznej regulacji całego segmentu nożnego, w celu łatwiejszego wspomagania 

repozycjonowania pacjentki na łóżku. 

23. Podparcia pod stopy z płynną regulacją kąta nachylenia i rozwarcia przy użyciu jednej ręki. 

24. Podkolanniki z przegubem kulowym z blokadą umożliwiają w łatwy sposób ułożenie 

podkolanników w dogodnym położeniu. 

25. Podkolanniki łatwe w dezynfekcji, wykonane w technologii bezszwowej, z jednego odlewu - 

z elastycznego i wytrzymałego tworzywa sztucznego. 

26. 4 koła z centralną podwójną blokadą ruchu wokół własnej osi i obrotu oraz funkcją jazdy 

kierunkowej. 

27. Długość materaca 198cm 

28. Szerokość materaca 89cm 

29. Grubość materaca w segmencie nożnym 8,9cm 

30. Wycięcie materaca w segmencie siedziska U-kształtne 

31. Zdejmowane, podwójne poszycie materaca ze zgrzewanymi krawędziami gwarantujące 

całkowitą szczelność i wodoodporność szczególnie w części krocza i siedziska. 

32. Możliwość założenia tylnej części pokrowca materaca na segment oparcia w celu 

ograniczania zsuwania się materaca w dół łóżka podczas porodu. 

33. Materac przeciwodleżynowy, wykonany w technologii niepalnej, antyalergicznej, 

bakteriostatycznej, odporny na promieniowanie UV. 

34. Materac styczny na całej długości leża, bez przerwy transferowej 

35. Wodoodporność, klasyfikacja IPX4 

36. Odbojniki rolkowe od strony szczytu łóżka zabezpieczające ścianę przed uderzeniem 

37. Zasilanie elektryczne 220-240 V / 50 Hz 
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38. Wbudowana bateria zasilająca wraz ze wskaźnikiem stanu naładowania. 

39. Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze 227 kg 

40. Wieszak na płyny infuzyjne 

41. Zdejmowana misa na płyny fizjologiczne o pojemności 10 litrów. 

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. 
 

Pytanie nr 110 – dotyczy zadania nr 2 
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby łóżko porodowe posiadało funkcję automatycznej, elektrycznej 

korekty nachylenia segmentu siedziska podczas podnoszenia segmentu oparcia pleców? Funkcja pozawala na 

ograniczenie zsuwania się pacjentki w dół łóżka podczas porodu, dodatkowo ułatwia prawidłowe 

pozycjonowanie miednicy rodzącej pacjentki. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 111 – dotyczy zadania nr 2 
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby łóżko porodowe wyposażone było w podkolanniki zintegrowane 

z podparciami pod stopy z możliwością regulacji wysokości dzięki elektrycznej regulacji całego segmentu 

nożnego, w celu łatwiejszego wspomagania repozycjonowania pacjentki na łóżku? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 112 – dotyczy zadania nr 2 
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby łóżko porodowe wyposażone było w zdejmowane, podwójne poszycie 

materaca ze zgrzewanymi krawędziami gwarantujące całkowitą szczelność i wodoodporność szczególnie w 

części krocza i siedziska? Rozwiązanie takie pozawala na zachowanie większej higieny. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 113 – dotyczy zadania nr 2 
Czy Zamawiający będzie wymagał, aby łóżko porodowe wyposażone było w zintegrowane, chowane pod leże 

jednym ruchem uchwyty porodowe pokryte materiałem zapobiegającym ślizganiu się? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 114 – dotyczy zadania nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości skanera żylnego w którym ciągły czas pracy 

przy pełnym naładowaniu z włączonym światłem do podświetlania żył wynosi 4,5h? 

Zapewnia możliwość wykonania procedury lokalizacji u około 140 pacjentów na jednym ładowaniu, co 

zabezpiecza użytkownikom wystarczającą wydajność. Zapewnia dodatkowo możliwość używania skanera na 

zasilaniu sieciowym, w tym również podczas ładowania urządzenia. 

Odpowiedź: 
W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 56 Zamawiający dokonał zmiany w powyższym zakresie. 

Tym samym proponowany parametr spełnia wymagania minimalne. 
 

 

Pytanie nr 115 – dotyczy zadania nr 12 

Czy w celu zapewnienia wystarczająco długiego całkowitego czasu badania uroflowmetrycznego oraz 

największej możliwej jego dokładności, Zamawiający wymaga, żeby opisany w punkcie 4. Wagowy 

przetwornik przepływu charakteryzował się maksymalnym czasem przepływu o wartości 7200 sekund, 
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zakresem pomiarowym objętości przepływu od 0 do 1200 ml oraz zakresem pomiaru prędkości przepływu 

w wartościach od 0 do 50 ml/s? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie definiuje szczegółowych parametrów  przetwornicy wagowej 

 

Pytanie nr 116 – dotyczy zadania nr 12 
Czy w celu zapewnienia możliwie najbardziej dokładnego pomiaru profilometrii cewkowej – w celu określenia 

długości cewki moczowej oraz ciśnienia panującego w cewce moczowej, Zamawiający wymaga, żeby opisane 

w punkcie 13. Urządzenie do wykonywania badań profilometrycznych – urządzenie ciągnące, pracowało w 

zakresie ruchu min 0 - 340 mm oraz z prędkością w zakresie 0,5 – 3 mm/s ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie definiuje szczegółowych parametrów  pomiaru profilometrii cewkowej 

 

Pytanie nr 117 – dotyczy zadania nr 11 
punkt I.5, I.16, II.51. II.62 

Czy pod sformułowaniem wodoszczelny Zamawiający ma na myśli przetworniki, które spełniają min. normę 

IPX8? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nie definiuje stopnia ochrony. 
 

Pytanie nr 118 – dotyczy zadania nr 11 
punkt I.6, II.52 

Czy Zamawiający dopuści głowice z zakresem pomiarowym dla przetwornika ultradźwiękowego 50÷240bpm? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 119 – dotyczy zadania nr 11 
punkt I.7. II.53 

Czy Zamawiający dopuści Wartość natężenie emitowanej fali US ≤ 3,5 mW/cm2? 

Odpowiedź: 
Tak , Zamawiający dopuszcza. 
 

 

Pytanie nr 120 – dotyczy zadania nr 11 
punkt I.18, II.64 

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający możliwość ustawienia bazowej Toco „20”? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie nr 121 – dotyczy zadania nr 11 
punkt I.19, II.65 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zamocowania przetworników w koszyku bezpośrednio pod aparatem? 

Odpowiedź: 
Tak, zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 122 – dotyczy zadania nr 11 
punkt I.27, II.73 

Czy Zamawiający dopuści rozbudowaną baza danych zapisów KTG z danymi pacjentki, ciąży, badania KTG  

ale bez kalkulatora ciąży który będzie w systemie centralnego nadzoru? 

Odpowiedź: 
Tak Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 123 – dotyczy zadania nr 11 
punkt I.28, II.74 

Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf z pamięcią 8 godzin zapisu, ale z funkcją automatycznego 

przesyłania zapisanych danych do pamięci systemu nadzoru? 

Odpowiedź: 
Tak Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 124 – dotyczy zadania nr 11 
punkt I.29, II.75 

Czy Zamawiający dopuści wbudowaną drukarka termiczna z możliwością wydruku na papierze w rozmiarze 

150 x 100 x 150 mm? 

Odpowiedź: 
Tak Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 125 – dotyczy zadania nr 11 
punkt I.32, II.78 

Czy Zamawiający dopuści analizowanie przynajmniej 8 parametrów zapisu KTG w tym wszystkie 

wymienione? 

Odpowiedź: 
Tak Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 126 – dotyczy zadania nr 11 
punkt I.35, II.81 

Czy Zamawiający dopuści dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 6,5”, umożliwiający podgląd 

monitorowanych parametrów w formie cyfrowej? 

Odpowiedź: 
Tak, zamawiający dopuszcza z zachowaniem podglądu monitorowwanych parametrów w formie cyfrowej. 

 

Pytanie nr 127 – dotyczy zadania nr 11 
punkt I.40, II.87 

Czy Zamawiający wymaga aby aparat współpracował z telemetrią płodową wyposażoną w bezprzewodowe, 

wodoszczelne głowice umożliwiające monitorowanie w wodzie do 1m przez czas dłuższy niż 30 minut co 

umożliwi prowadzenie porodów w wodzie? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 128 – dotyczy zadania nr 11 
punkt I.41, II.88 

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w wewnętrzną pamięć bez możliwości rozbudowy pojemności? 

Odpowiedź: 
Tak, zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie nr 129 – dotyczy zadania nr 11 
punkt I.42, II.89 

Czy Zamawiający dopuści aparat bez portów USB ale z możliwością archiwizowania zapamiętanych badań 

po podłączeniu do systemu centralnego nadzoru? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie nr 130 – dotyczy zadania nr 11 
punkt I.43, II.90 

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością rozbudowy o moduł do podłączenia zewnętrznej klawiatury? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie nr 131 – dotyczy zadania nr 11 
punkt I.47, II.94 

Czy Zamawiający dopuści wymiary max 29 × 14 × 34 cm? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie 
 

Pytanie nr 132 – dotyczy zadania nr 11 
punkt II.82 

Czy Zamawiający dopuści aparat w którym nie ma możliwości wyboru koloru tła ale z możliwością wyboru 

koloru mierzonych parametrów i dodatkowo wyposażony w automatyczną i ręczną regulację jasności ekranu? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 133 – dotyczy zadania nr 11 
punkt III.97 

Czy Zamawiający wymaga aby komputerowe oprogramowanie do zapisów KTG miało możliwość 

monitorowania jednocześnie min. 16 kardiotokografów, tyle ile jest przedmiotem postępowania? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 134 – dotyczy zadania nr 11 
punkt III.100 

Czy Zamawiający dopuści system, w którym parametry analizy przedstawiane są w formie raportu bez 

prezentacji graficznej? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

 

 

 

Pytanie nr 135 – dotyczy zadania nr 11 
punkt III.102 

Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości tworzenia trendów dla wartości STV, ale umożliwiający 

prowadzenie partogramu? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 136 – dotyczy zadania nr 11 
punkt III.106 

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany system umożliwiał wyświetlenie minimum 16 zapisów KTG na 

jednym ekranie? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 137 – dotyczy zadania nr 11 
punkt III.113 

Czy Zamawiający dopuści system, w którym monitorowana ciąża bliźniacza lub trojacza na wykresie 

oznaczona jest innym kolorem? 

Odpowiedź: 
 Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 138 – dotyczy zadania nr 11 
punkt III.117 

Czy Zamawiający dopuści system monitorowania w którym do podłączenia niektórych kardiotokografów 

wykorzystujących protokół transmisji RS232 niezbędne jest zastosowanie konwertera sygnału? 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 139 – dotyczy zadania nr 11 
punkt III 

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany system umożliwiał wyświetlenie zapisów ktg zarchiwizowanych 

w obecnie posiadanym systemie nadzoru? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. 
 

Pytanie nr 140 – dotyczy zadania nr 11 
Czy Zamawiający wymaga lub będzie dodatkowo punktował jeżeli oferowane aparaty będą miały możliwość 

zawieszenia na ścianie ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. Nie wprowadza również dodatkowo kryterium oceny 

ofert. 
 

Pytanie nr 141 – dotyczy zadania nr 11 
Czy Zamawiający wymaga lub będzie dodatkowo punktował kardiotokografy posiadające wyłącznie 

chłodzenie konwekcyjne a nie wentylatorowe? W obecnej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS CoV-

2 wszystkie podjęte środki poprawiające bezpieczeństwo pracowników i pacjentów mają ogromne znaczenie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie stawia wymagań w powyższym zakresie. Nie wprowadza również dodatkowo kryterium oceny 

ofert. 
 

 

 

Pytanie nr 142 – dotyczy zadania nr 11 
Czy Zamawiający wymaga lub będzie dodatkowo punktował aparat, który posiada jednakowe gniazda głowic. 

Automatyczne rozpoznawanie podłączonej głowicy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, lecz  nie wprowadza dodatkowo kryterium oceny ofert. 
 

Pytanie nr 143 – Pytania dotyczą zadania 11 
System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy pkt 4, 5 oraz 16 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wraz z dostawą 8 sztuk KTG dla ciąży pojedynczej wymaga 

dostarczenia łącznie 8 sztuk przetworników ultradźwiękowych oraz 8 sztuk przetworników TOCO 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że doszło do omyłki i zmienia formularz cenowo-techniczny w zakresie ilości sztuk 

KTG pojedyncze 8 na 4, w związku ze zmianą będzie wymagał łącznie 4 szt. przetworników ultradźwiękowych 

i 4 szt. przetworników. TOCO. 
 

Pytanie nr 144 – Pytania dotyczą zadania 11 

System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy pkt 6 oraz 52 
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Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokografy o wysokiej rozdzielczości pomiaru FHR = 1 bpm, 

w których zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego wynosi 50-240 bpm? Pragniemy zauważyć, że 

parametr wymagany przez Zamawiającego w obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi w 

SIWZ jednoznacznie wskazuje na kardiotokografy Sonicaid Team3 firmy Huntleigh. W związku z tym 

zachodzi podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez 

jednego producenta oraz dostawcy, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

i może narazić Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

 

Pytanie nr 145 – Pytania dotyczą zadania 11 
System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 
Dotyczy pkt 7 oraz 53 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokografy o bardzo niskim natężeniu fali ultradźwiękowej 

wynoszącym mniej niż 2 mW/cm²? Pragniemy zauważyć, że parametr wymagany przez Zamawiającego w 

obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi w SIWZ jednoznacznie wskazuje na 

kardiotokografy Sonicaid Team3 firmy Huntleigh. W związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności 

Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, co jest 

niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na poważne 

konsekwencje prawne. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

 

Pytanie nr 146 – Pytania dotyczą zadania 11 

System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy pkt 9 oraz 55 

Zgodnie z obecnym zapisem Zamawiający nie planuje zakupu kardiotokografu do ciąży trojaczej a jedynie 

wymaga możliwości rozbudowy. Rozbudowa o taką funkcję już po zakupie aparatu jest na tyle kosztowna, że 

może przekroczyć wartość aparatu, przez co aparat nigdy nie zostanie rozbudowany do funkcji monitorowania 

ciąży trojaczej. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o dopuszczenie kardiotokografu bez 

możliwości rozbudowy o monitorowanie ciąży trojaczej. Pragniemy zauważyć, że parametr wymagany przez 

Zamawiającego w obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi w SIWZ jednoznacznie 

wskazuje na kardiotokografy Sonicaid Team3 firmy Huntleigh. W związku z tym zachodzi podejrzenie o brak 

bezstronności Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, 

co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na 

poważne konsekwencje prawne. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 147 – Pytania dotyczą zadania 11 

System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy pkt 15 oraz 61 

Prosimy o dopuszczenie do postępowania kardiotokografu w którym rozdzielczość badanego FHR za pomocą 

Dopplera pulsacyjnego wynosi 1 bpm a dokładność ±1 bpm. Pragniemy zauważyć że parametry te są wysokim 

standardem dla badania FHR. Postawienie natomiast wymogu dokładności obliczania częstości pracy serca 

płodu +/- 0,25 bpm nie ma żadnego uzasadnienia medycznego ani technicznego gdyż wartość FHR podawana 

jest zawsze jako wartość całkowita i nie występuje w postaci ułamkowej. Pragniemy zauważyć, że parametr 

wymagany przez Zamawiającego w obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi w SIWZ 
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jednoznacznie wskazuje na kardiotokografy Sonicaid Team3 firmy Huntleigh. W związku z tym zachodzi 

podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego 

producenta oraz dostawcy, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może 

narazić Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne. 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 148 – Pytania dotyczą zadania 11 

System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy pkt 18 oraz 64 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokografy z możliwością  ustawienia bazowej Toco na 

wartości 5, 10, 15 lub 20? Dla uzyskania prawidłowego wykresu skurczów macicy nie ma potrzeby ustawienia 

zerowania TOCO do wartości 0. Pragniemy zauważyć, że parametr wymagany przez Zamawiającego w 

obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi w SIWZ jednoznacznie wskazuje na 

kardiotokografy Sonicaid Team3 firmy Huntleigh. W związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności 

Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, co jest 

niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na poważne 

konsekwencje prawne. 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie nr 149 – Pytania dotyczą zadania 11 

System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy punktu 27 oraz 72 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokografy z rozbudowaną bazą danych zapisów KTG wraz 

z danymi pacjentki, ciąży i badania KTG ale bez kalkulatora ciąży? Jako rozwiązanie równoważne oferujemy 

dostarczenie Systemu Okołoporodowego wyposażonego w kalkulator ciąży. Pragniemy zauważyć, że parametr 

wymagany przez Zamawiającego w obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi w SIWZ 

jednoznacznie wskazuje na kardiotokografy Sonicaid Team3 firmy Huntleigh. W związku z tym zachodzi 

podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego 

producenta oraz dostawcy, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może 

narazić Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne. 

Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 150 – Pytania dotyczą zadania 11 

System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy punktu 28 oraz 74 

Czy Zamawiający dopuści kardiotokografy z możliwością zapisu pojedynczej sesji badania KTG do 24 godzin? 

Żaden ciągły zapis KTG nie trwa dłużej niż 24 godziny. Pragniemy zauważyć, że parametr wymagany przez 

Zamawiającego w obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi w SIWZ jednoznacznie 

wskazuje na kardiotokografy Sonicaid Team3 firmy Huntleigh. W związku z tym zachodzi podejrzenie o brak 

bezstronności Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, 

co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na 

poważne konsekwencje prawne. 

Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 151 – Pytania dotyczą zadania 11 

System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 
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do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy punktu 29, 34, 75 oraz 80 

Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania kardiotokograf z 

wbudowaną drukarką termiczną o wysokiej rozdzielczości, umożliwiającą zapis ciąży mnogiej na tym samym 

wykresie, z przesunięciem o 20 bpm,  z wydrukiem na standardowym papierze termicznym z podziałką, z 

możliwością wydruku na papierze Philips oraz GE o szerokościach: 150 oraz 152 mm? Pragniemy zauważyć, 

że parametr wymagany przez Zamawiającego w obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi 

w SIWZ jednoznacznie wskazuje na kardiotokografy Sonicaid Team3 firmy Huntleigh. W związku z tym 

zachodzi podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez 

jednego producenta oraz dostawcy, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

i może narazić Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne. 

Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 152 – Pytania dotyczą zadania 11 

System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy punktu 31,32, 45, 77, 78 oraz 92 

Czy Zamawiający ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania wbudowaną automatyczną 

komputerową kliniczną analizę przedporodowego zapisu KTG rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo 

Ginekologiczne, w której obliczane są parametry takie, jak: zmienność krótkoterminowa STV, zmienność 

długoterminowa LTV, skurcze, akceleracje, deleceracje? Oferowane przez nas rozwiązanie w pełni spełnia 

rekomendacje PTG oraz zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i 

ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie 

ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji 

niepowodzeń położniczych w zakresie cyfrowej analizy zapisu. Pragniemy zauważyć, że parametr wymagany 

przez Zamawiającego w obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi w SIWZ jednoznacznie 

wskazuje na kardiotokografy Sonicaid Team3 firmy Huntleigh. W związku z tym zachodzi podejrzenie o brak 

bezstronności Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, 

co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na 

poważne konsekwencje prawne. 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie z zachowaniem wydruku raportu opisanym w pkt 31 i 77. 
 

Pytanie nr 153 – Pytania dotyczą zadania 11 

System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy punktu 33 oraz 79 

Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści aparat, który umożliwia ocenę wydruku w 

zaciemnionym pomieszczeniu np. w nocy za pomocą podświetlanego ekranu dotykowego z możliwością 

przeglądania wykresu oraz archiwum? Pragniemy zauważyć, że parametr wymagany przez Zamawiającego w 

obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi w SIWZ jednoznacznie wskazuje na 

kardiotokografy Sonicaid Team3 firmy Huntleigh. W związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności 

Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, co jest 

niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na poważne 

konsekwencje prawne. 

Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 154 – Pytania dotyczą zadania 11 

System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 
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Dotyczy punktu 82 

Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści aparat, w którym podświetlenie regulowane 

jest za pomocą zmiany tła wyświetlacza LCD? Pragniemy zauważyć, że parametr wymagany przez 

Zamawiającego w obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi w SIWZ jednoznacznie 

wskazuje na kardiotokografy Sonicaid Team3 firmy Huntleigh. W związku z tym zachodzi podejrzenie o brak 

bezstronności Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, 

co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na 

poważne konsekwencje prawne. 

Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 155 – Pytania dotyczą zadania 11 

System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy punktu 36 oraz 83 

Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści aparat KTG obsługiwany zarówno przez 

ekran dotykowy jak i przyciski funkcyjne? Rozwiązanie takie jest dużo bardziej intuicyjne i wygodne, gdyż 

najczęściej stosowane przyciski znajdują się na przedzie aparatu a w dodatku w przypadku uszkodzenia ekranu 

dotykowego możliwa jest dalsza praca z aparatem. Pragniemy zauważyć, że parametr wymagany przez 

Zamawiającego w obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi w SIWZ jednoznacznie 

wskazuje na kardiotokografy Sonicaid Team3 firmy Huntleigh. W związku z tym zachodzi podejrzenie o brak 

bezstronności Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, 

co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na 

poważne konsekwencje prawne. 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza 
 

 

 

Pytanie nr 156 – Pytania dotyczą zadania 11 

System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy punktu 38  oraz 85 

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego polegającego na dostarczeniu aparatu obsługiwanego 

zarówno za pomocą ekranu dotykowego jak i przycisków funkcyjnych znajdujących się na obudowie aparatu. 

Oferujemy dostarczenie specjalnych nakładek lub osłon na przyciski zapewniających możliwość dezynfekcji 

utrzymania aparatu w czystości. ? Rozwiązanie takie jest dużo bardziej intuicyjne i wygodne, gdyż najczęściej 

stosowane przyciski znajdują się na przedzie aparatu a w dodatku w przypadku uszkodzenia ekranu 

dotykowego możliwa jest dalsza praca z aparatem. Pragniemy zauważyć, że parametr wymagany przez 

Zamawiającego w obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi w SIWZ jednoznacznie 

wskazuje na kardiotokografy Sonicaid Team3 firmy Huntleigh. W związku z tym zachodzi podejrzenie o brak 

bezstronności Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, 

co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na 

poważne konsekwencje prawne. 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie nr 157 – Pytania dotyczą zadania 11 

System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy punktu 41 oraz 88 

Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania aparat wyposażony w 

pamięć wewnętrzną z możliwością rozbudowy poprzez dołączenie pamięci zewnętrznej? Pragniemy zauważyć, 
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że parametr wymagany przez Zamawiającego w obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi 

w SIWZ jednoznacznie wskazuje na kardiotokografy Sonicaid Team3 firmy Huntleigh. W związku z tym 

zachodzi podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez 

jednego producenta oraz dostawcy, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

i może narazić Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne. 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 158 – Pytania dotyczą zadania 11 

System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy punktu 42 oraz 89 

Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania aparat wyposażony w 1 

port USB oraz 1 złącze RJ45, które zgodnie z wymogiem Zamawianego spełniają funkcję archiwizowania 

zapamiętanych badań na pamięć zewnętrzną? Pragniemy zauważyć, że parametr wymagany przez 

Zamawiającego w obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi w SIWZ jednoznacznie 

wskazuje na kardiotokografy Sonicaid Team3 firmy Huntleigh. W związku z tym zachodzi podejrzenie o brak 

bezstronności Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, 

co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na 

poważne konsekwencje prawne. 

Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 159 – Pytania dotyczą zadania 11 

System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy punktu 43 oraz 90 

Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania aparat z dotykowym 

ekranem 12,1’’ w którym nie ma możliwościowi podłączenia fizycznej klawiatury a dane wprowadza się za 

pomocą wygodnej dotykowej klawiatury  ekranowej?  Pragniemy zauważyć, że parametr wymagany przez 

Zamawiającego w obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi w SIWZ jednoznacznie 

wskazuje na kardiotokografy Sonicaid Team3 firmy Huntleigh. W związku z tym zachodzi podejrzenie o brak 

bezstronności Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, 

co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na 

poważne konsekwencje prawne. 

Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 160 – Pytania dotyczą zadania 11 

System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy punktu 46, 47, 93 oraz 94 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparaty o wadze około 6,3 kg i wymiarach 347mm x 330mm x 

126mm? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymogów SIWZ, mieszcząca się w granicach tolerancji nie 

mająca wpływu na wartość diagnostyczną urządzenia. Pragniemy zauważyć, że parametr wymagany przez 

Zamawiającego w obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi w SIWZ jednoznacznie 

wskazuje na kardiotokografy Sonicaid Team3 firmy Huntleigh. W związku z tym zachodzi podejrzenie o brak 

bezstronności Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, 

co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na 

poważne konsekwencje prawne. 

Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie nr 161 – Pytania dotyczą zadania 11 

System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy punktu 50, 51 oraz 62 

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wraz z dostawą 8 sztuk KTG dla ciąży bliźniaczej wymaga 

dostarczenia łącznie 16 sztuk przetworników ultradźwiękowych oraz 8 sztuk przetworników TOCO. 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej w zakresie ilości sztuk KTG. Zamawiający wymaga 

dostarczenia dla ciąży bliźniaczej 4 sztuk KTG, w związku ze zmianą będzie wymagał łącznie 8 szt. 

przetworników ultradźwiękowych i 4 szt. przetworników. TOCO. 
 

Pytanie nr 162 – Pytania dotyczą zadania 11 
System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 

1 do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy punktu 99 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania komputerową analizę przedporodowego zapisu KTG 

rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, w której obliczane są parametry takie, jak: 

zmienność krótkoterminowa STV, zmienność długoterminowa LTV, skurcze, akceleracje, deleceracje bez 

interpretacji tego zapisu? Oferowane przez nas rozwiązanie w pełni spełnia rekomendacje PTG oraz zapisy 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania 

medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu 

okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, 

połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji 

niepowodzeń położniczych w zakresie cyfrowej analizy zapisu.  Pragniemy zauważyć, że parametr 

wymagany przez Zamawiającego w obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi w SIWZ 

jednoznacznie wskazuje na System Fetal Care 3 firmy Huntleigh. W związku z tym zachodzi podejrzenie o 

brak bezstronności Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz 

dostawcy, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić 

Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne. 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 163 – Pytania dotyczą zadania 11 
System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy punktu 100 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania System Centralnego Nadzoru Okołoporodowego z graficznym 

przedstawieniem w analizie: podstawowej akcji serca płodu, akceleracji i deceleracji, ruchów płodu i skurczów 

macicy? Pragniemy zauważyć, że parametr wymagany przez Zamawiającego w obecnym brzmieniu w 

połączeniu z pozostałymi opisanymi w SIWZ jednoznacznie wskazuje na System Fetal Care 3 firmy Huntleigh. 

W związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego i promowanie produktu 

oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne. 
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie 

 

Pytanie nr 164 – Pytania dotyczą zadania 11 
System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 
Dotyczy punktu 102 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania System Centralnego Nadzoru Okołoporodowego który nie 

posiada funkcji opisanej w punkcie 102? Pragniemy zauważyć, że parametr wymagany przez Zamawiającego 

w obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi w SIWZ jednoznacznie wskazuje na System 

Fetal Care 3 firmy Huntleigh. W związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego i 
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promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, co jest niezgodne zgodnie z Art. 

29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne. 
Odpowiedź:  
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 165 – Pytania dotyczą zadania 11 
System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy punktu 110 

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu o alarmie o braku kontaktu przetwornika KTG jeżeli podłączone aparaty 

KTG realizują taką funkcję? Pragniemy zauważyć, że parametr wymagany przez Zamawiającego w obecnym 

brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi w SIWZ jednoznacznie wskazuje na System Fetal Care 3 

firmy Huntleigh. W związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego i promowanie 

produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wymaga alarmowania braku kontaktu lub odłączenia przetwornika KTG, nie definiuje sposobu 

alarmowania. A tym samym alarmowanie braku kontaktu przez aparat uważa jako spełnienie wymogów 

opisanych w OPZ. 
 

Pytanie nr 166 – Pytania dotyczą zadania 11 
System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 
Dotyczy punktu 113 
Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania System który ma 

możliwość monitorowania ciąży bliźniaczej bez możliwości wyboru trybu wyświetlania o którym mowa w 

punkcie 113, lecz z możliwością ustawienia przesunięcia trendu FHR2 (tzw. offset)? Rozwiązanie takie jest 

stosowane przez wielu uznanych producentów aparatury kardiotokograficznej. Pragniemy zauważyć, że 

parametr wymagany przez Zamawiającego w obecnym brzmieniu w połączeniu z pozostałymi opisanymi w 

SIWZ jednoznacznie wskazuje na System Fetal Care 3 firmy Huntleigh. W związku z tym zachodzi 

podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego 

producenta oraz dostawcy, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może 

narazić Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne. 
Odpowiedź:  
Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie nr 167 – Pytania dotyczą zadania 11 
System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 
Dotyczy punktu 116 
Wnosimy o wykreślenie powyższego punktu, gdyż ograniczenie konkurencji ze względu na miejsce produkcji 

aparatów jest niezgodne z przepisami PZP a co więcej parametr ten jednoznacznie wskazuje na System Fetal 

Care 3 firmy Huntleigh. W związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego i 

promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, co jest niezgodne zgodnie z Art. 

29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne. 
Odpowiedź:  

Zamawiający wykreśla wymóg postawiony w poz. 116 dla zadania nr 11. 
 

Pytanie nr 168 – Pytania dotyczą zadania 11 
System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 
Dotyczy punktu 117 
Wnosimy o wykreślenie powyższego punktu, gdyż ograniczenie konkurencji ze względu na miejsce produkcji 

aparatów jest niezgodne z przepisami PZP a co więcej parametr ten jednoznacznie wskazuje na System Fetal 

Care 3 firmy Huntleigh. W związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego i 
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promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, co jest niezgodne zgodnie z Art. 

29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wykreśla wymóg postawiony w poz. 117 dla zadania nr 11. 
 

Pytanie nr 169 – Pytania dotyczą zadania 11 

System KTG wraz z oprogramowaniem oraz podstawą jezdną 1 szt. Załącznik nr 12 do SIWZ, Załącznik nr 1 

do umowy, formularz cenowo – techniczny 

Dotyczy punktu 120 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie 4 sztuk wózków do KTG. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający potwierdza. 
 

Pytanie nr 170 – Dotyczy zadania nr 10 – lampa szczelinowa 
Prosimy o doprecyzowanie i usunięcie sprzecznych zapisów. 

Zapisy: 

"Lampa szczelinowa na ruchomej podstawie" 

"Pozycje regulowane przez urządzenie sterujące" 

"Źródło światła kontrolowane prze transformator z regulacją napięcia" 

 

Sugerują że Zamawiającemu chodzi o lampę szczelinową stacjonarną, zasilaną z sieci. 

Świadczą o tym parametry "na ruchomej podstawie" - podstawa sugeruje urządzenie stacjonarne. 

"Pozycje regulowane przez urządzenie sterujące" - chodzi to zapewne o tzw. "joystick" do poruszania 

podstawą. 

Źródło światła kontrolowane przez transformator z regulacją napięcia"  - transformator jako urządzenie 

posiada wagę i wymiary nie pozwalające go na umieszczenie go w urządzeniu przenośnym. 

W związku w powyższymi pytaniami prosimy Zamawiającego na usunięcie zapisów wskazujących na 

urządzenie przenośne, co jest sprzecznością z powyższymi zapisami: 

14. Zasilany bateria litowo-jonowa o max. napięciu 8V i 700mAh 

15. Czas pracy min. 2h na pełnym naładowaniu 

16. Ładowarka o dostosowanym napięciu do parametrów akumulatora, opaska na czoło, pasek regulacji 

dioptrii, zapasowy akumulator. 

Odpowiedź:  

Zamawiający rezygnuje z parametrów opisanych w punktach 14,15,16. Zamawiający potwierdza, że wymaga 

stacjonarnej lampy szczelinowej. 
 

Pytanie nr 171 – Pytanie  2 – Dotyczy zadania nr 10 – lampa szczelinowa 
Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową o poniższych parametrach: 

• Przenośna lampa szczelinowa dwuokularowa 

• Powiększenie 10x 16x 

• Źródło światła LED 

• Kąt projekcji szczeliny +/- 60 stopni 

• Szerokość szczeliny 0.15, 0.5, 0.8, 1.6 mm, okręg 12mm i kwadrat 1mm 

• Długość szczeliny 12mm 

• Filtr: zielony, niebieski, neutralnej gęstości 

• Zasilanie: baterie lub akumulatorki 

• W zestawie podczółek i metalowa walizka transportowa 

• Czas pracy na pełnym załadowaniu do 4 godzin ? 

Odpowiedź:  

Zmawiający nie dopuszcza 
 

Pytanie nr 172 – Pytanie  3 – Dotyczy zadania nr 10 – lampa szczelinowa 
Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową stacjonarną o parametrach: 
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• Powiększenia: 6.3x, 10x, 16x, 25x. 40x 

• Oświetlenie: LED 

• Okulary: 12,5x 

• Regulacja PD: od 52mm do 80mm 

• Korekcja wady wzroku operatora: od +8D do -8D 

• Szerokość szczeliny: od 0 do 14mm 

• Długość szczeliny: od 0 do 14mm 

• Filtry: pochłaniający ciepło, bezczerwienny, niebieski, neutralnej gęstości, żółty (wbudowany) 

• Adapter do wiszącego tonometru aplanacyjnego w komplecie ? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza 
 

Pytanie nr 173 – dotyczy zadania nr 11 
Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia 8 kardiotokografów umożliwiających monitorowanie ciąży 

bliźniaczej oraz dodatkowo monitorowanie parametrów rodzącej: saturacji, ciśnienia tętniczego, ciśnienia 

wewnątrzmacicznego, ekg oraz ekg płodu za pomocą elektrody spiralnej? 

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia 8 kardiotokografów umożliwiających monitorowanie ciąży 

pojedynczej z możliwością rozbudowy o ciążę bliźniaczą oraz monitorowanie min. tętna matki? 

Odpowiedź: 
Odpowiedź na I część pytania: Doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający będzie wymagał 4 sztuk KTG 

umożliwiających monitorowanie ciąży bliźniaczej, wymagania dotyczące parametrów 

rodzącej zgodnie  z opisami z SIWZ 

Odpowiedź na II część pytania: Doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający informuje, że łączenie wymaga 

dostarczenia 8 sztuk KTG, w tym 4 szt. do monitorowania ciąży pojedynczej i 4 szt, do 

monitorowania ciąży bliźniaczej 

 

Pytanie nr 174 – Pytanie 2, dotyczy zadania nr 11, punkt I.40 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 3 telemetrii płodowych umożliwiających bezprzewodowe 

monitorowanie tętna płodu, aktywności skurczowej mięśnia macicy i ruchów płodu? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga 
 

Pytanie nr 175 – Pytanie 3, dotyczy zadania nr 11, punkt I.40 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 1 sztuki telemetrii płodowej umożliwiającej dodatkowo 

monitorowanie ktg za pomocą elektrod ekg z powłok brzusznych znacząco ułatwiających badanie pacjentek z 

podwyższonym BMI? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

Pytanie nr 176 – dotyczy zadania nr 11 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dla całego zadania dodatkowych 10 głowic US/Cardio oraz 10 

głowic Toco kompatybilnych z oferowanymi aparatami? 

Odpowiedź:  

Zamawiający  nie wymaga 
 

Pytanie nr 177 – dotyczy zadania nr 11 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia min 4 kardiotokografów umożliwiających monitorowanie ciąży 

trojaczej? 

Odpowiedź:  

Zamawiający  nie wymaga 
 

Pytanie nr 178 –(dotyczy zadania 11) 
Po przeanalizowaniu zapisów SIWZ oraz wszystkich wyszczególnionych sprzętów w zadaniu 11 budzi naszą 

wątpliwość liczba aparatury medycznej określonej w tym zadaniu. Prosimy Zamawiającego o sprawdzenie 
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czy nie zaszła omyłka w opisie liczby sprzętów. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że doszło do omyłki. Zamawiający wymaga dostarczenia 4 sztuk aparatów KTG dla 

ciąży pojedynczej i w związku z tym wymaga dostarczenia 4 szt. przetworników ultradźwiękowych i 4 szt. 

przetworników TOCO. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla ciąży bliźniaczej wymaga 4 sztuk KTG 

oraz 8  sztuk przetworników ultradźwiękowych i 4 sztuki przetworników TOCO. 
 

Pytanie nr 179 –(dotyczy zadania 11 – aparatów KTG) 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby część aparatów KTG była wyposażona w głowice 

bezprzewodowe? Jeśli tak, prosimy o podanie ile takich aparatów powinno znajdować się w ogólnej ofercie 

Wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający  nie wymaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie nr 180 – Zad nr 1 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lokalizator żył o parametrach  jak niżej: 

 

1.  Parametry techniczne  

2.  Przenośnie urządzenie służące lokalizacji żył  

3.  
Urządzenie wykrywające żyły za pomocą światła podczerwonego, a następnie wyświetlające ten obraz na 

powierzchni skóry 

 

4.  W skład urządzenia wchodzi: urządzenie do obrazowania, ładowarka, marker medyczny, linijka  

5.  Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej  

6.  Tryb uśpienia urządzenia, zapewniający wydłużoną żywotność projektora  

7.  Rozmiar urządzenia: 14,5 cm x 7,5 cm x 6 cm  

8.  Min. 3 rozmiary wyświetlanego obrazu  

9.  Możliwość regulowania jasności wyświetlanego obrazu - minimum 3 poziomy jasności  

10.  Długość fali światła podczerwonego 750-980 nm ± 5%  

11.  Natężenie oświetlenia 300-1000 lux  

12.  Tryb inwersji obrazu  

13.  Wbudowana bateria  

14.  Alarm niskiego poziomu naładowania baterii  

15.  Czas pracy baterii min. 5 godzin.  

16.  Czas ładowania baterii max. 4 godzin,  

17.  Masa urządzenia/ detektora  max. 0,3 kg  

18.  Statyw jezdny z regulowanym ramieniem i wzmacniaczem  

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

opracowanego przez Wykonawcę nowego opisu przedmiotu dla aparatury medycznej. 
 

Pytanie nr 181 – Dot pakietu nr Zad 3 – inkubator zamknięty 
Dot. pkt 6. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dwuściennych ścianek w inkubatorach? 
Nowoczesna technologia, którą proponujemy nie wymaga już konstrukcji dwuściennych, ponieważ ścianki 

wykonane są z jednowarstwowego PMMA, bez szkodliwych ftalanów, zapewniając zabezpieczenie 

wymaganych warunków temperatury i wilgotności bez konieczności stosowania technologii podwójnej. 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 
 

Pytanie nr 182 –Dot. pkt 23 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie parametrów nawilżania w zakresie 35-90? 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

 

Pytanie nr 183 

Czy Zamawiający wymaga, aby leże dziecka miało możliwość wysuwania i obracania leża? 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

 

Pytanie nr 184 

Czy Zamawiający rozszerzy wymóg zakresu wagi elektronicznej do 10 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

 

 

 

 

Pytanie nr 185 
Czy Zamawiający wymaga, aby panel sterowania był czytelnym wyświetlaczem umieszczonym na 

wysokości oczu operatora? 
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 

 

Pytanie nr 186 – Dot. Zad 4 
Czy Zamawiający wydzieli lampy do fototerapii z pakietu z inkubatorem otwartym? 

Pozwoli to na przedstawienie bardziej konkurencyjnych ofert innym Wykonawcom. 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 187 

Czy Zamawiający w zamian za opisaną lampę z możliwością położenia jej na inkubator wyrazi zgodę na 

zaproponowanie innego rozwiązania, które pozwoli na naświetlanie dziecka niebieskim bezpiecznym 

światłem w zakresie 360 stopni. 

Takie rozwiązanie pozwoli, aby cale ciało dziecka było naświetlane w tym samym czasie, bez konieczności  

stosowania lamp z góry i dołu. Taki system nowoczesnej fototerapii ma na celu szybsze usunięcie szkodliwej 

bilirubiny z ciała dziecka. Tzw. świetlny tunel jest bezpiecznym gniazdkiem dla każdego dziecka i pozwala 

opiekunom mieć stałą kontrolę nad dzieckiem, jego temperaturą i stanem ogólnym niemowlaka. 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian 

 

 

II. 

 

 Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert: 

 

Miejsce w SIWZ, w którym znajduje się zmieniana treść: 

1. Rozdział XIX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, pkt. 1.2 

Było: 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 27 października 2021 r. o godzinie 10:00 

Jest: 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 5 listopada 2021 r. o godzinie 10:00 

2. Rozdział XXIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 1 

Było: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do: 

27 października 2021 r. do godziny 10:00. 

Jest: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu nie później niż do: 

5 listopada 2021 r. do godziny 10:00. 
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3. Rozdział XXIII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt. 2 

Było: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27 października 2021 r.. o godzinie 11:00 w pokoju 115 

(budynek administracji) w siedzibie Zamawiającego. 

Jest: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 5 listopada 2021 r. o godzinie 11:00 w pokoju 115 (budynek 

administracji) w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

 
Prezes Zarządu 

Marek Działoszyński 

podpis na oryginale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje stosownych zmian 

w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 247-610907 z dnia 18.12.2020 roku. 
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